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Sammanfattning 

Syftet med studien är att stegvis, genom en kombination av olika metoder, 
undersöka vilka antaganden om arbetsmiljöekonomiska utfall som kan göras 
baserade på planerade belastningsergonomiska interventioner vid en avdelning 
inom Pfizer Health AB i Strängnäs. Studien bidrar med kunskap om hur 
antaganden om arbetsmiljöekonomiska resultat kan göras utifrån planerade 
belastningsergonomiska interventioner. Antagandena har baserats på 
biomekaniska beräkningar som gjorts utifrån ergonomimätningar med 
inklinometer.  Studien är viktig eftersom forskning har visat att dålig 
arbetsmiljö har en negativ påverkan på ekonomin i ett företag på olika sätt. Det 
kan t.ex. vara genom negativ påverkan på företagets produktivitet och kvalitet 
på det som tillverkas eller utförs eller ge ökad sjukfrånvaro.  

Inom studien rymdes tre metoder som tillämpats stegvis: 1) ergonomimätning, 
2) biomekaniska beräkningar och 3) arbetsmiljöekonomisk analys. För att få 
fram underlag för ergonomimätningarna användes två inklinometrar som var 
fästa på arm och rygg på lång respektive kort försöksperson. De biomekaniska 
beräkningarna genomfördes genom användning av datorprogrammet ALBA. 
De arbetsmomenten som antogs vara mest belastande beräknades. Även ett 
arbetsmoment som kvarstod oförändrat efter intervention beräknades. Detta för 
att ge en bättre bild av hur arbetsbelastningen skulle bli efter intervention. Den 
ekonomiska analysen utgick till stor del från antagande om sjukfrånvaro till 
följd av tungt belastande arbete. Beräkningsmetoden som användes var 
”Kvarvarande kostnader”. Metoden hjälpte till att räkna fram de kostnader 
företaget hade kvar när personal var frånvarande från arbetet. Resultaten från 
studien visade att genom antagandet om en långtidssjukskrivning var tredje år 
skulle det vara värt att investera i ergonomiförbättrande åtgärder för minst 
4156 tkr i C-klass (kostnad för arbetsskador + minskat spill) med återbetalning 
på ett år och fyra månader. Jämfört med kostnaden för planerade interventioner 
på 3150 tkr så antas det väl värt att genomföra planerade förändringar. 
Slutsatsen från studien blev att interventioner kunde rekommenderas till att 
genomföra ergonomiinterventioner som syftar till att minska arbetsbelastning 
och repetivitet för de anställda. 

 
Nyckelord:  Arbetsmiljöekonomisk analys, ergonomiintervention, 

inklinometer, biomekaniska beräkningar 
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Abstract 

The purpose of this study is to incrementally, through a combination of various 
methods, examine the assumptions about the working economic outcomes that 
can be made based on planned ergonomic intervention in a department at Pfizer 
Health AB in Strängnäs. The study contributes to knowledge about how 
assumptions on OSH financial results can be made, based on planned 
ergonomic interventions. These assumptions were based on biomechanical 
calculations made on the basis of ergonomics measurements with inclinometer. 
The study is important because previous research has shown that poor work 
environment have a bad impact on the economy of a company in different 
ways. It can for example be negative impact on the company's productivity and 
quality of the units produced or the services provided. Poor work environment 
can also contribute to increased absence due to illness.  

The study was conducted using three methods: 1) ergonomics measurement, 2) 
biomechanical calculations and 3) working economic analysis. To obtain 
documentation for the ergonomic measurements two inclinometers were used 
and attached to the arm and back at one long and one short test person. The 
biomechanical calculations were performed using a computer program called 
ALBA. The operations that were assumed to be most burdensome were 
calculated. Also an operation that remained unchanged after the intervention 
was calculated. That was made to give a better picture of how the workload 
would be after the intervention. The economic analysis was based largely from 
the assumption of sick leave due to heavy strenuous work. The calculation 
method used was "Remaining costs". The method helps to calculate the costs 
that the company had left when staff were absent from work. The study results 
showed that, through the assumption of one long-term illness every three years, 
it would be worth investing in ergonomic improvements for at least 4156 
thousand kronor in C-Class (cost of occupational injuries + reduced product 
waste) with repayment in one year and four months. Compared to the cost of 
the planned interventions of 3150 thousand kronor it was assumed well worth 
implementing planned changes. The conclusion from the study was that the 
intervention could be recommended intended to reduce the workload and the 
repetitiveness of the employees. 

 
Keywords:  Work economic analysis, ergonomics intervention, 

inclinometer, biomechanical calculations 
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Definitioner 
Förklaringar till specifika ord i arbetet: 

Arbetsmiljöekonomiska analyser: ekonomiska analyser över aspekter som rör 
arbetsmiljön 

C-klass: Område där extra hög klassning på renhet krävs 

Inklinometer: Elektroniskt lod som registrerar lutningen av t.ex. en kroppsdel i 
förhållande till lodlinjen 

Intervention: Genomförd förbättring 

Marginalkostnad: Den ökning av de totala kostnaderna som uppstår om man 
producerar ytterligare en enhet av en produkt. 

MSD: Muskuloskeletala besvär 

Osynlig kostnad: Kostnad som inte syns i bokföringen, t.ex. 
administrationskostnad vid arbetsskada 

Overheadkostnader: Kostnader för de delar av verksamheten som hela 
organisationen utnyttjar gemensamt 

Ryggsträckarmuskulaturen: Bakåtböjning av bålen sker med hjälp av denna 
kraftiga muskulatur 

Synlig kostnad: Kostnad som syns i bokföringen, t.ex. sjukfrånvaro 

  

http://sv.wikipedia.org/wiki/Produkt_(ekonomi)


Inledning 
Ekonomi och arbetsmiljö hänger tätt ihop. Det är oftast ekonomin som styr i 
verksamheter. För att få igenom arbetsmiljöförbättringar i en verksamhet 
behövs bra argument som kan understrykas med ekonomiska vinster genom 
ökad effektivitet och lönsamhet. Inom examensarbetet kommer det visas hur 
olika metoder stegvis kan kombineras för att formulera antaganden om 
arbetsmiljöekonomiska utfall. 

Studien bidrar med kunskap om hur planerade interventioners effekter kan 
antas utifrån ergonomimätningar med inklinometer, som sedan omsätts i 
biomekaniska beräkningar och mynnar ut i antagande om 
arbetsmiljöekonomiska resultat av interventionerna. Området är intressant 
eftersom forskning har visat att dålig arbetsmiljö (Rose, et al., 2011) har en 
påverkan på ekonomin i ett företag på många olika sätt. Det kan vara (Rose & 
Orrenius, 2007) genom negativ påverkan på företagets produktivitet och 
kvalitet på det som tillverkas eller utförs. Arbetsuppgifter som utförts i dålig 
arbetsmiljö kan ha upp till tre gånger högre kvalitetsbrister än de som utförts i 
god arbetsmiljö (Rose & Orrenius, 2007). Arbetsmiljön påverkar också 
kostnader för sjukfrånvaro, personalomsättning med mera. Förbättringar inom 
arbetsmiljön på företag genererar oftast stora positiva ekonomiska effekter 
(Rose, et al., 2011). Det är antaganden om dessa ekonomiska effekter som 
examensarbetet kommer att beskriva.  

Examensarbetet ingick utbildningen ”Teknik, hälsa och arbetsmiljöutveckling” 
inom Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Arbetet genomfördes på en 
avdelning inom Pfizer Health AB i Strängnäs under vårterminen 2014. 
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Bakgrund 
Bakgrunden tar upp de riktlinjer för manuella lyft som används i arbetslivet. 
Dessa riktlinjer används i studien för att kunna göra antaganden om 
sjukskrivningsförändringar och arbetsmiljöekonomiska antaganden till följd av 
planerade interventioner. Här presenteras också hur människan påverkas av 
ergonomin i arbetsmiljön och hur arbetsmiljö och ekonomi hänger samman. 
Bakgrunden tar även upp vad forskning har visat som viktiga aspekter att ta 
med i en utvärdering av interventioner.  

För att få tillförlitliga källor till innehållet i bakgrundsdelen användes delvis 
artiklar som var inkluderade i kursen HN2012 Arbetsmiljö & ekonomi HT13. 
Den litteratur som valdes från kurslitteraturen var Abrahamsson (2000) och 
Rose m.fl. (2011). Litteratursökningar gjordes också i KTH bibliotekets 
sökverktyg Primo. Vid sökorden OSH, economic, evaluation, model, 
production, quality, intervention, så blev sökresultatet 152 träffar fördelade 
enligt: Article (112), Newspaper Article (16), Book / E-book (15), Review 
Article (10). Utifrån listan valdes en artikel ut, som i titeln angav att det var en 
ekonomisk utvärdering av arbetsmiljön: Economic evaluation of OSH and its 
way to SMEs: A constructive review. Nästa sökning gjordes på liknande sätt i 
Primo, men då användes sökorden: factor, method, economic, evaluation, 
OHS, intervention. Denna sökning gav 195 träffar fördelade enligt: 
Article (139), Book / E-book (23), Text (19), Review Article (14). I denna 
sökning valdes en artikel ut som även här angav ekonomisk utvärdering av 
arbetsmiljön i titeln: Economic evaluation of a participatory ergonomics 
intervention in a textile plant. Övrig litteratur bestod av rapporter och böcker. 
Denna litteratur har hämtats från internet och muntliga tips. 
Internetsökningarna gjordes i Google med sökorden: Ekonomi, intervention, 
ergonomi. 

Ansvar och rekommendationer för manuell hantering 
Motivation och trivsel på jobbet är en förutsättning för att prestera. Människan 
har ett behov av att ha drivkrafter och mål att arbeta mot. Drivkrafterna kan 
vara tillhörighet, erkännande och meningsfullhet. En annan förutsättning är att 
personen mår bra och är i balans och kan använda sin kunskap. Detta ger sig 
utryck i att personen har ett fysiskt och psykiskt tillstånd som gör att den kan 
prestera. Ytterst ligger det på personen att klara av detta samspel men grunden 
finns i organisationen som kan bidra med kompetensutveckling och skapa 
förutsättningar för motivation och välbefinnande. (Brodin, et al., 2011) 

8 
 

http://kth-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?ct=facet&fctN=facet_rtype&fctV=articles&rfnGrp=1&rfnGrpCounter=1&dscnt=0&scp.scps=scope%3A(KTH)%2Cprimo_central_multiple_fe&frbg=&tab=default_tab&dstmp=1394022529893&srt=rank&ct=search&mode=Basic&&dum=true&indx=1&vl(freeText0)=OSH%20economic%20evaluation%20model%20production%20quality%20intervention&fn=search&vid=KTH
http://kth-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?ct=facet&fctN=facet_rtype&fctV=newspaper_articles&rfnGrp=1&rfnGrpCounter=1&dscnt=0&scp.scps=scope%3A(KTH)%2Cprimo_central_multiple_fe&frbg=&tab=default_tab&dstmp=1394022529893&srt=rank&ct=search&mode=Basic&&dum=true&indx=1&vl(freeText0)=OSH%20economic%20evaluation%20model%20production%20quality%20intervention&fn=search&vid=KTH
http://kth-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?ct=facet&fctN=facet_rtype&fctV=books&rfnGrp=1&rfnGrpCounter=1&dscnt=0&scp.scps=scope%3A(KTH)%2Cprimo_central_multiple_fe&frbg=&tab=default_tab&dstmp=1394022529893&srt=rank&ct=search&mode=Basic&&dum=true&indx=1&vl(freeText0)=OSH%20economic%20evaluation%20model%20production%20quality%20intervention&fn=search&vid=KTH
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För att undvika muskuloskeletala skador (MSD) inom arbetslivet (Brännmark, 
et al., 2012) ska hänsyn tas till arbetsuppgifter, teknik, arbetsmiljö och 
arbetsorganisation, så väl som till personlig kapacitet och arbetsställningar. 
Den bästa situationen vid en intervention är när en kombination av olika 
insatser för att undvika MSD görs och där teknik är inblandad. Det är även 
viktigt (Neumann, et al., 2010) att intressenter inom företaget och företagets 
ledning är engagerade i genomförandet. Även personalen behöver vara med 
under förändringsarbetet eftersom det då visats sig att resultaten blir ännu mer 
lyckade och hållbara (Brännmark, et al., 2012).  

Den största delen av MSD involverar leder (Morse, et al., 2008), så som vrister, 
axlar etc. Detta har lett till att ergonomiforskningen har tyngden inom de 
områdena. Orsakerna till skadorna är en kombination av faktorer som påverkar 
rörelse i lederna genom rotationsvinkel, kraft som läggs på, antal repetitioner 
och återhämtningstid mellan repetitionerna. Ofta är det möjligt att förebygga 
risken för MSD (Brännmark, et al., 2012). Det kan göras genom att arbetet 
utförs på så sätt att onaturliga krafter på lederna minskas. Kraften ska istället 
läggas i en vinkel som leden naturligt utsätts för. Det krävs minst  en 14%-ig 
minskning av den mekaniska lasten i arbetet för att uppnå någon synlig 
förändring av MSD efter ergonomiförbättringar på en arbetsplats (Neumann, et 
al., 2010). 

Arbetsmiljöverket har givit ut föreskrifter och allmänna råd om 
belastningsergonomi, AFS 2012:2 (Arbetsmiljöverket, 2012). I AFS 2012:2 om 
belastningsergonomi (Arbetsmiljöverket, 2012) slås det fast vilka uppgifter 
arbetsgivaren har för att säkerställa att de anställda har en god ergonomisk 
arbetsmiljö. Det står bland annat att arbetsgivaren ska se över hur arbetstagarna 
genomför arbetsuppgifter som kan vara hälsofarliga eller uttröttande. 
Arbetsgivaren ska också undersöka om risk för skador finns utifrån belastning, 
varaktighet eller frekvens. Arbetsgivaren ska vidare ställa i ordning 
arbetsplatsen och arbetsuppgifter så att arbetstagarna inte behöver utföra 
arbetsrörelser som kan vara skadliga. Bland annat ska långvarigt arbete med 
böjd, vriden bål, händer över axelhöjd eller tunga lyft undvikas 
(Arbetsmiljöverket, 2012). Vid framåtböjd arbetsställning och vid 
framåtböjning och uppresning av bålen efter en framåtböjning skapas en kraftig 
belastning av ryggsträckarmuskulaturen (Jonsson, 1984). Om arbetet sker i 
framåtböjd ställning och är kombinerad med vridningar av bålen belastas 
ryggsträckarmuskulaturen ännu mer än om arbete sker rakt framåtböjd 
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(Jonsson, 1984). Den mest optimala arbetsställningen anses vara den när ett 
lätt, icke precisionskrävande arbete skall utföras och arbetsstycket är placerat i 
armbågshöjd. I den arbetsställningen är ryggen rak och överarmen hängande 
vertikalt eller lätt framåtförd och med cirka 90 graders böjning i armbågsleden 
(Jonsson, 1984). Är det ett tungt arbete som ska utföras stående är 
rekommendationen en arbetshöjd som är lägre än armbågshöjden men inte så 
låg att arbetet måste utföras i framåtböjd ställning. För att undvika tunga 
skadande arbetsrörelser ska det finnas möjlighet att använda lyftverktyg eller 
att organisatoriska åtgärder införs som avlastar arbetstagaren från de skadliga 
arbetsmomenten (Arbetsmiljöverket, 2012). Så långt det är möjligt ska även 
repetitivt eller starkt styrt arbete undvikas. Vid manuell hantering gäller det att 
undvika böjda, asymmetriska och utsträckta arbetsställningar särskilt om 
manuella lyft med tyngd innefattas eftersom även tyngden då belastar leden 
(Arbetsmiljöverket, 2012). 

Rekommendationen som Arbetsmiljöverket har för manuella lyft är att lyftet 
ska ske med rak rygg och böjda knän. I denna ställning belastas ryggen mindre 
då ryggraden tar tyngden i rak position. Tyngden ska bäras nära kroppen och i 
möjligaste mån ska lyft och vridning undvikas att utföras samtidigt 
(Arbetsmiljöverket, 2012). Det är svårt att sätta ett gränsvärde för när tunga lyft 
kan utgöra en fara för att en arbetsskada ska utvecklas. Det beror på att riskerna 
med manuella lyft är beroende av många faktorer som samverkar. Det kan 
gälla vad som lyfts, hur lyftet utförs, den miljö där lyftet sker i och även vem 
som utför lyftet. Generellt sett kan sägas att det är olämpligt att hantera laster 
som är tyngre än 15 kg (Arbetsmiljöverket, 2014).  

Arbetsmiljöverket har en bedömningsmodell för lyft, vilken kan ge en 
rekommendation om var gränsen går för manuella lyft, Bild 1. 
Rekommendationen gäller både för kvinnor och män och har sin grund i lyftets 
vikt samt lyftets avstånd till kroppen. Däremot tas inte hänsyn till lyftfrekvens, 
tid, greppbarhet eller lyfthöjd. Det röda området är olämpligt, det gula området 
måste utredas och grönt är acceptabelt (Arbetsmiljöverket, 2012). 
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Bild 1: Arbetsmiljöverkets bedömningsmodell för manuella lyft (AFS 2012:2, sid 38) 

De riktvärden som används i Sverige och i Arbetsmiljöverkets modell för 
bedömning av manuella lyft grundas i NIOSH:s rekommenderade kraftgränser. 
NIOSH motsvaras i USA av Arbetsmiljöverket i Sverige. NIOSH 
rekommendationer från 1981 visar att kompressionskrafterna i ryggraden inte 
ska gå över 3400 N. Vid större kompressionskrafter i ryggraden ökar riskerna 
för ländryggsproblem. Lyftrekommendationerna reviderades 1993 då två nya 
faktorer för asymmetri och bördans greppvänlighet lades till. Efter revideringen 
anges endast maximal lyftvikt, istället för som vid 1981 rekommendationer då 
både maximal lyftvikt och åtgärdsnivå angavs. (Waters, et al., 1994) 

Förutom NIOSH används även en annan lyftrekommendation som är 
framtagen av Snook. Snook´s lyftrekommendation baseras på psykofysisk 
forskning vilken utgår från antaganden om att det som människan upplever är 
direkt kopplat till belastningen eller grad av ansträngning. Snook´s 
lyftrekommendation utgår också från att varje individ har en förmåga att 
avgöra vilka arbetssituationer som överbelastar och kan leda till skador. 
(Snook, 1978) 

Ekonomisk utvärdering av interventioner 
Ekonomiska utvärderingar av åtgärder för att minska den ergonomiska 
belastningen på rörelseapparaten är svåra att utföra. Anledningen är främst att 
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effekter på människan är svåra att mäta. Det är särskilt de långsiktiga 
effekterna som är svåra att mäta (Brännmark, et al., 2012). Det som kommit 
fram genom forskning är att det företaget får ut av investeringarna (Rose, et al., 
2011) i förbättrad arbetsmiljö är inte främst att kostnader för sjukfrånvaro 
sjunker, utan produktivitet och kvalitet förbättras. Även 
arbetsmiljöförbättringar på ställen i verksamheten där det inte är problem ger 
en positiv effekt och kostnadsbesparingar. Tyvärr kan ergonomiförbättringarna 
på kort sikt påverka produktionen negativt så att overhead-kostnaderna ökar 
under implementeringsperioden. Däremot har de på lång sikt visat sig att 
ergonomiförbättringarna har hjälpt till att minska overhead-kostnaderna till 
följd av lägre direkt produktionskostnad till följd av minskad MSD (Morse, et 
al., 2008).  

Det är generellt lättare att uppskatta (Morse, et al., 2008) kostnaderna för 
ergonomiförbättringar än att förutsäga fördelarna av dessa lösningar. Där av 
kan det vara lättare att presentera framtida kostnader som kan undvikas 
(Johanson & Johrén, 2011). Ofta när förslag till arbetsmiljöförbättringar ska 
motiveras faller förslagen då argumenten och vinsterna är för svaga för att få 
gehör för hos ledningen. Det beror på att det kan vara svårt  för chefer att se de 
osynliga kostnaderna och endast se till de synliga kostnaderna (Rose, et al., 
2011). Skulle förslaget dessutom genomföras i en pågående verksamhet så blir 
kostnaden 5-10 gånger högre än om förbättringarna implementerades i 
verksamhetens designfas (Neumann, et al., 2010). Dessa svårigheter medför 
ofta att förbättringarna blir begränsade eller uteblir i en redan färdigställd 
verksamhet där förbättringar skulle behöva genomföras (Neumann, et al., 
2010). Genom att se arbetsmiljön som en del av produktionsförhållandena 
bidrar det till att se utgifterna för en förbättrad arbetsmiljö som en investering, 
mer än som bara arbetsmiljökostnader. Arbetsmiljöproblem bör därför 
betraktas som produktionsproblem (Abrahamsson, 2000). Genom det synsättet 
blir det naturligt att ifrågasätta och förändra dåliga förhållanden i produktionen 
som annars skulle ses som arbetsmiljöproblem. Detta synsätt ger en strategisk 
fördel viket utvecklar företaget och rationaliserar produktionen (Abrahamsson, 
2000).  

Val av kalkylparametrar 
Inom forskningen anges många aspekter som viktiga att ha med i en kalkyl för 
arbetsmiljöekonomisk utvärdering. Kankaanpää och andra (2008) anser att 
grundregeln inom arbetsmiljöekonomi är att definiera alla kostnader och 

12 
 



fördelar och sedan sätta ett värde på dem. Rose och Orrenius (2007) menar 
däremot, för att kunna analysera ekonomiska effekter av förbättrad arbetsmiljö 
behöver en viss typ av kostnader identifieras och sammanställas. Dessa 
kostnader kan delas upp i sjukfrånvaro, personalomsättning, produktivitet, 
kvalitetsbrister och övriga kostnader. Mors, Kros och Nadler (2008) vill dela in 
aspekter för utvärdering av ergonomiförbättringar i fyra större klasser; 
personal, utrustning/material, minskad produktion/försäljning och overhead-
kostnader. Personalkostnader kan uppkomma genom inhyrd personal för att 
leda och genomföra projekt. Dessa kostnader utgörs ofta av löner, avgifter eller 
förmåner.  

Det är viktigt enligt Cagno (2012) och Rose (2007), att utifrån den verksamhet 
som ska utvärderas välja ut de kostnader som sannolikt kommer att få störst 
effekt i fråga. Ett antagande kan göras om att ca 20 % av alla 
arbetsmiljörelaterade faktorer är de som är relevantast, och att dessa utgör ca 
80 % av det ekonomiska värdet av arbetsmiljön (Cagno, et al., 2012). Bergstöm 
(2005) tar upp ett stort antal direkta kostnader som kan vara med i kalkyler för 
arbetsmiljöinterventioner. De direkta kostnaderna kan t.ex. vara sjukfrånvaro, 
löner, produktivitet och investeringar. Hela listan för de direkta kostnaderna 
som Bergström (2005) tar upp kan ses i bilaga 1.  I uppställningen (Rose, et al., 
2011) av arbetsmiljökostnader i bilaga 2 sammanställs 33 stycken olika 
indirekta kostnader och en direkt kostnad. Den enda posten för direkta 
kostnaden är ”sjukdagar, sjukförsäkring och läkarkostnader”. Det är viktigt att 
de indirekta kostnaderna tas med så som produktivitet och 
kvalitetsbristkostnader eftersom produktivitet- och kvalitetsbrister kan leda till 
stora kostnader, särskilt för ett produktionsföretag. Kankaanpää och andra 
(2008) visar också på att produktionsbortfallet är en viktig parameter och 
menar att produktionsbortfallet är en indirekt kostnad av sjukdom eller olyckor 
i samband med arbetet. Kostnader som uppkommer till följd av kvalitetsbrister 
uppkommer  (Rose, et al., 2011) genom merarbete för korrigeringar, ökade 
reklamationer och kan leda till dåligt rykte. Minskas produktionsbortfall och 
kvalitetsbrister kan stora vinster räknas hem vid arbetsmiljöinterventioner. 
Andra aspekter som (Rose, et al., 2011) bör övervägas i en 
arbetsmiljöekonomisk kalkyl är förutom relevanta kostnader och vinster, 
möjligheten att använda marginalkostnad istället för totala kostnader och 
tidsram för intervention och synliga resultat.  
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När väl kalkylen är färdig för utvärdering av en intervention är det viktigt 
(Oxenburgh, et al., 2004) att inte dra för långtgående slutsatser med hjälp av de 
siffror som tagits fram. Resultatet av kalkylen är beroende på de siffror som 
matats in och hur komplett indata var. Det som bör beaktas är att värdet av 
(Rose & Orrenius, 2007) en god analys ofta är större än den kostnad som 
uppstår för att få fram användbara indata som kan användas i 
arbetsmiljöekonomiska kalkyler. Ofta leder själva arbetet med att ta fram en 
kalkyl till att olika faktorer behöver tas fram och frågor kommer upp. Genom 
det arbetet ges en förståelse för vilka faktorer som bidrar mest till den bristande 
arbetsmiljön. Arbetet leder inte sällan heller till att nya idéer på lösningar 
kommer upp (Rose & Orrenius, 2007). 

Syfte 
Syftet med studien är att stegvis, genom en kombination av olika metoder, 
undersöka vilka antaganden om arbetsmiljöekonomiska utfall som kan göras 
baserat på planerade belastningsergonomiska interventioner vid en avdelning 
inom Pfizer Health AB. 

Frågeställningar 
1. Vilka antaganden kan göras avseende förändring i arbetsbelastning före 

respektive efter intervention utifrån belastningsergonomiska mätningar?  
 

2. Vilka antaganden kan göras om arbetsmiljöekonomiska resultat av 
ergonomiinterventionerna utifrån sjukfrånvaro med avseende på antagen 
förändring i arbetsbelastning? 

Avgränsningar 
Examensarbetet avgränsas till att studera de ergonomiska och 
arbetsmiljöekonomiska förhållandena inom aktuell avdelning, som omfattas av 
interventionerna. Aspekter så som ljus, ljud och ventilation kommer inte att 
beaktas. Arbetet kommer inte att inkludera genomförandefasen eller 
uppföljningsfasen. 
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Platsbeskrivning 
Examensarbetet utfördes på Pfizer Health AB i Strängnäs 
under pågående verksamhet under våren 2014. Pfizer 
Health AB är en bioteknikanläggning för framställning av 
läkemedelssubstans. På anläggningen tillverkas bland 
annat blodförtunnande medel, tillväxthormon och 
substans som hämmar tillväxt. Tillverkningen utgår till 
stor del från DNA-teknik. Avdelningen där 
examensarbetet är utfört inom kallas C-klass. På 
avdelningen arbetar tolv operatörer i tvåskift, sju dagar i 
veckan. Figur 1 visar en förenklad bild över de 
huvudsakliga processtegen i C-klass. 

Arbetet i C-klass innebär många tunga och höga lyft. 
Arbetet utförs ofta långt ifrån kroppen och i 
snedbelastande ställning. Ett projekt startades inom 

verksamheten, under hösten 2013, för att hitta lösningar så 
arbetet kunde bli lättare och mer ergonomiskt anpassat. 
Projektgruppen arbetade tillsammans med personalen i C-
klass fram förslag på lösningar som kunde vara användbara och göra arbetet 
lättare.  

Figur 1: Flöde för 
tillverkning i C-klass. 

De produktionsförutsättningar som föreligger i C-klass är renrum klass C och 
ATEX-klassning. Dessa förutsättningar behövde beaktas under 
ergonomimätningarna som utfördes inom examensarbetet.  

  

15 
 



Metod 
Studien var en undersökande studie vid avdelningen C-klass. Resultatet 
utgjordes av antagande om hur ergonomiinterventioner, kunde påverka 
personalens arbetsbelastning, sjukfrånvaro och hur det arbetsmiljöekonomiska 
utfallet kunde antas bli efter interventionerna.  

Inom studien rymdes tre metoder. De var ergonomimätning, biomekaniska 
beräkningar och arbetsmiljöekonomisk kalkylering. För att få fram underlag till 
ergonomimätningarna användes två inklinometrar som var fästa på arm och 
rygg på lång respektive kort försöksperson. De biomekaniska beräkningarna 
genomfördes genom användning av datorprogrammet ALBA. De antaget mest 
belastande arbetsmomenten, utifrån ergonomimätningarna, beräknades. Även 
ett arbetsmoment som kvarstod oförändrat efter intervention beräknades. Detta 
för att ge en bättre bild av hur arbetsbelastningen skulle bli efter intervention. 
Den ekonomiska analysen utgick till stor del från antagande om sjukfrånvaro 
till följd av tungt belastande arbete. Här användes en beräkningsmetod som 
utgick från att räkna fram de kostnader företaget hade kvar när personal var 
frånvarande från arbetet. Metoden kallades ”Kvarvarande kostnader” 
(Johanson & Johrén, 2011) 

Arbetet inleddes med deltagande i projektmöte. På projektmötet presenterades 
vad som var syftet med examensarbetet, under vilken tid som arbetet skulle 
pågå och i stora drag om vad som skulle genomföras.  

Därefter genomfördes examensarbetet stegvis genom tre metoder (M): 

M1: Ergonomimätningar 
M2: Biomekaniska beräkningar 
M3: Ekonomisk analys 
Till sist sammanställdes resultat och antaganden gjordes utifrån resultaten. 

Tidplan 
En tidplan upprättades för att få en överblick över när de olika metoderna 
kunde genomföras. 
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Tabell 1: Tidplan för genomförande av M 1-3 

v.6 v.7 v.8 v.9 v.10 v.11 v.12 v.13 v.14 v.15 v.16 v.17 v.18 v.19 v.20 v.21
M1 Ergonomimätningar
M2 Biomekaniska

beräkningar
M3 Ekonomisk analys

Summering  

M1 Ergonomimätningar 
Inom examensarbetet genomfördes ergonomiska mätningar före intervention 
som sedan jämfördes med hur samma moment skulle bli efter intervention i 
syfte att få fram antaganden om genomförda interventioner skulle ge någon 
effekt med avseende på minskad belastning på kroppen. Dessa antaganden 
användes sedan för att få ett underlag till antagande om sjukfrånvaro till följd 
av förändrade arbetsmoment. Ett moment planerades att bli oförändrat efter 
intervention, ”Gräva ur separatorn”, medan de andra arbetsmomenten byggdes 
bort.  

Som inledning till ergonomimätningarna hölls ett planeringsmöte med 
handledaren på Pfizer för att lägga upp tidsramarna och planera genomförandet 
av mätningarna. På mötet bestämdes att mätningar skulle utföras på en lång 
person (183 cm) och en kort person (167 cm). Längderna på försökspersonerna 
representerade inte de absolut kortaste eller längsta personerna inom C-klass, 
men de var bland de längsta och kortaste medarbetarna som kunde delta i 
studien med avseende på produktionsplanering.  

Genom att mätning utfördes på en lång och en kort person kunde skillnaden i 
arm och ryggvinklar observeras mellan den långa och korta personen för 
samma arbetsmoment. Det kunde på så sätt ge en bättre bild över 
arbetspåfrestningarna för hela personalgruppen inom C-klass. 
Försökspersonerna vidtalades och gav sitt lov till att medverka i mätningarna, 
vilka sedan skulle resultera i en uppsats. Ett mätschema sammanställdes i Excel 
för att få en bra struktur och att data lätt kunde antecknas för mätningarna. Med 
handledaren diskuterades också möjlig ordning på de olika momenten som 
skulle mätas. Mätningarna skulle utföras så som arbetsmomenten genomfördes 
innan intervention. Alla moment blev planerade att mätas så som 
arbetsmomenten utfördes före intervention eftersom momenten skulle vara 
oförändrade eller arbetas bort efter intervention. De moment som kvarstod 
oförändrade antogs ha samma belastning som innan intervention så där av 
kunde mätning innan intervention gälla även för efter intervention. 
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Tabell 2: Studerade arbetsmoment efter intervention 

Moment Efter intervention 
Montera ihop/isär separatorn Kvarstår 
Gräva ur separatorn Kvarstår 
Ilastning i frys Byggs bort 
Ilastning i torkskåp Byggs bort 
Malning i kvarnen Byggs bort 
 
De olika momenten som ingick i studien genomfördes av personalen på 
avdelningen tre gånger per dag, med rullande schema.  

Två inklinometrar användes under mätningarna, en för arm och en för rygg. 
Inklinometrarna lånades av Mikael Forsman på Karolinska Institutet. Modellen 
var: USB Accelerometer Model X16-2.  

Innan mätningarna kunde genomföras i C-klass avtalades med 
brandskyddsansvarig att inklinometrarna fick tas in i C-klass där det fanns 
zoner som var ATEX-klassade. Ett gasfrihetsintyg utfärdades och en mätare för 
mätning av gaser i luft lånades vid båda mätdagarna.  

För tidtagning under mätningarna användes ett tidtagarur i en Iphone 5. 

Innan mätning påbörjades informerades försökspersonen om funktionen på 
inklinometrarna, vilket syfte mätningarna hade, vilka arbetsmoment som skulle 
mätas och hur försökspersonen skulle meddela start och stop för 
arbetsmomenten. En inklinometer tejpades fast på höger överarm och en annan 
mellan skulderbladens nedre del på ryggen. Eftersom arbetsmomenten utfördes 
i C-klass, som är en renrumsklassning, fästes inklinometrarna under 
arbetströjan som sedan täcktes av en heltäckande overall. Detta medförde att 
full uppsikt över inklinometrarna inte var möjlig under mätningarna. När 
inklinometrarna var monterade på försökspersonen i omklädningsrummet 
startades de. Vid samma tillfälle startades även tidtagaruret som mätte när olika 
moment påbörjades och avslutades. Efter tidtagningen startats stod 
försökspersonen helt stilla, i lod, under ca 20 sekunder för att nollställa och 
loda in inklinometrarna. Efter inlodning noterades tiden för inlodningen ner i 
mätprotokollet, se bilaga 3 och 4. Efter inlodning togs överdragsoverallen och 
övriga skyddskläder på, sedan gick försökspersonen och testledaren in på 
avdelningen. Innan varje moment påbörjades angav försökspersonen när 
momentet startade. Vid detta tillfälle noterades tiden på tidtagaruret ner i 
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mätprotokollet. När momentet var slut angav försökspersonen att momentet var 
färdigt och sluttiden noterades ner i mätprotokollet, se bilaga 3 och 4.  

Nedan följer en beskrivning av utförandet av de olika momenten före och efter 
intervention. 

• Moment ”Montera isär separatorn” 
De tunga momenten i ”Montera isär separatorn” innebar att en 70 cm i 
diameter stor kuggkrans, lock och flera andra delar lyftes för hand av 
från separatorn till ett diskställ. Viss lyfthjälp användes vid lyft av hela 
separatorn i form av pelarsvängkran. Bunken med substans lyftes också 
för hand från separatorn till ett bord där urgrävningen påbörjades. 
Momentet innebar tunga lyft och en del framåtböjda arbetsställningar för 
ryggen.  
 

• Moment ”Gräva ur separatorn” 
Vid arbetsmomentet användes en platt spade som påminde om en 
stekspade i plast. Urgrävningen utfördes genom att operatören skar, 
grävde och karvade ur ett hårt pressat fuktigt pulver från en rostfri bunke 
med diameter 40 cm och djup 40 cm. Det urgrävda pulvret lades i 
rostfria fyrkantiga lådor som täcktes av ett rostfritt lock. Varje låda med 
lock vägde tom, ca 3,5 kg och fylld med blött pulver, ca 5,6 kg. Det 
fylldes 8 lådor vid varje urgrävning. Lådorna mätte ca 30 x 40 cm. 
Lådorna ställdes på en ”serveringsvagn” för att sedan lyftas in, var och 
en, i frysen manuellt. Momentet medförde en framåtlutande 
arbetsställning med viss vridning där ena armen hölls framåt i en spänd 
position.  
 

• Moment ”Ilastning i frys” 
När lådorna skulle ställas in i frysen påbörjades moment: ”Ilastning i 
frys”. Varje låda lyftes var för sig från vagnen in i frysen. Hyllorna 
började vid 50 cm från golvet och den högsta hyllan var på ca 150 cm 
från golvet. Frysen var så djup att två lådor kunde stå utanför varandra. 
Vid varje ”ilastning i frys” ställdes 8 lådor in i frysen. Arbetsmomentet 
medförde framåtlutande överkropp, armar i höga lägen, vriden 
arbetsställning och upprepade tunga lyft.  
 

• Moment ”Ilastning i torkskåp” 
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Momentet för den korta personen påbörjades med att försökspersonen 
plockade ut lådorna från frysen och ställde dem på en vagn. Det blev 
sammanlagt 24 lådor då tre urgrävningar hade frysts in (3 x 8 st). Denna 
del i mätningen var inte förberedd men tiden noterades ändå i 
anteckningskolumnen på protokollet. Detta medför att mätdata fanns för 
moment ”urtagning ur frys” för kort person men inte för lång person. 
Eftersom mätningen endast fanns för kort person brukades inte dessa 
mätdata under fortsättningen av rapporten. Efter urtagning från frys 
lastades de 24 lådorna in i torkskåpet. När lådorna ställts in i torkskåpet, 
som till stor del liknade frysen, noterades sluttiden. När mätning för den 
långa personen skulle utföras låg inte mätningen så i produktion att det 
fanns lådor att ställa in i torkskåpet. Detta medförde att momentet 
simulerades. Försökspersonen körde fram vagnen med de fiktiva lådorna 
och ställde in dem i torkskåpet så som om det fanns 24 lådor. Detta 
innebar att mätningen blev lite kortare i tid då inte urtagning ur frys 
fanns med. Arbetsmomentet medförde framåtlutande överkropp, armar i 
höga lägen och upprepade tunga lyft med vriden kroppsställning. 
Eftersom lådorna kom från frysen var de kalla och hala, vilket medförde 
att handen fick dåligt grepp om lådorna.  
 

• Moment ”Malning i kvarn” 
Momentet började med att kvarnen monterades ihop. Eftersom detta 
moment inte kom i naturlig följd för pågående produktion så monterades 
kvarnen ihop provisoriskt. Alla moment som hade inverkan på 
arbetsställningarna kom dock med i monteringen. Efter montering av 
kvarnen simulerades att 24 lådor togs ut från torkskåpet. Simuleringen 
var nödvändig då det inte fanns några verkliga torkade lådor att mala. 
Vid detta skede hade substansen torkats en gång (tork 1). Varje låda 
vägde då 5,6 kg. Det var inte klart innan mätning att momentet ”Malning 
i kvarnen” innehöll flera moment, så där av noterades tider för 
”Montering av kvarn” och ”urtagning ur torkskåp” i fältet för 
anteckningar i protokollet. Sedan startades delmomentet ”Malning i 
kvarnen”. Simuleringen var nödvändig även här då malningsmomentet 
inte låg så till i produktionsplanen att mätning skulle kunna genomföras 
under verkliga förhållanden. Försökspersonen simulerade genom att med 
kroppen genomföra samma lyft-, tömnings- och malningsmoment som 
ingår i det verkliga arbetet. Momenten genomfördes 24 gånger eftersom 
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alla 24 lådornas innehåll skulle malas. Efter färdigt moment noterades 
tiden i protokollet och inklinometrarna stängdes av. Arbetsmomenten 
medförde framåtlutande överkropp, armar i höga lägen och upprepade 
tunga lyft. Efter malning ställdes substansen in i torkskåpet ytterligare en 
gång (tork 2). Denna ilastning mättes inte med inklinometer då det var 
samma arbete som vid första torkningen. När lådorna skulle ställas in i 
torkskåpet inför tork 2 hade vikten ökat till följd av att det torkade 
pulvret kunde packas ytterligare efter malning. Den nya vikten var då 6,3 
kg per låda.  
  

Efter det att mätningarna var klara för varje moment tankades mätdata över 
från inklinometrarna (en för rygg och en för arm) till dator så vidare analys 
kunde utföras vid senare tillfälle. Efter nedtankning av mätdata kunde 
inklinometern användas igen direkt. Mätdatanedtankningen efter varje moment 
gjordes för att inte blanda ihop filer för olika moment. Med inklinometrarna 
medföljde en Excel-fil, för att få fram kurvor över utförda moment. 
Beräkningsfilen hette ArmVinkelAnalys130301. Varje moment analyserades 
genom att ange starttiden för momentet och stopptiden för momentet. Därefter 
beräknade datorn kurvan för momentet för den angivna tiden. Alla moment 
beräknades. När beräkningen för ”Ilastning i frys” för arm, kort person, skulle 
göras märktes att tidräkningen i inklinometern hade avslutats efter ca en och en 
halv minut. Detta medförde att kurvan för ”Ilastning i frys” för armen på kort 
person, inte är helt synkron i längd med samma moment, men för mätning av 
ryggvinkeln. 
 
Diagrammen som ritades sparades och analyserades utifrån hur höga vinklar 
som visade sig på y-axeln och hur ihållande repetitivt momentet var, dvs. hur 
många återkommande toppar som fanns i diagrammet utmed x-axeln (Jonsson, 
1984). Jämförelse gjordes också mellan arm- och ryggkurvorna för varje 
moment för att se hur dessa följdes åt. Jämförelse gjordes också mellan lång 
och kort person inom varje moment för att se om momentet påverkades av 
längden på försökspersonen. Efter analysen av vinklar och repetivitet 
nivåklassades diagrammen mellan 1 och 2. Nivåklassningen gjordes som 
antaganden av författaren efter arm- och ryggvinkelrekommendationer från 
Jonsson (1984). Inom nivå 1 hamnade de diagram som hade de högsta 
vinklarna och repetitiva arbetet. Nivå 2 grupperade de arbetsmoment som hade 
lägre vinklar och mindre repetivitet. Utifrån diagramanalysen, valdes två 
arbetsmoment ut som klassats som nivå 1. De utvalda nivå-1- momenten fördes 
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vidare till M2: Biomekaniska beräkningar. Förutom de två utvalda momenten, 
som klassats som nivå 1, valdes även momentet ”Urgrävning av separatorn”. 
Detta moment kommer inte att förändras efter intervention och kommer även i 
fortsatt arbete belasta de som arbetar inom C-klass. Beräkningar från detta 
moment kan ge information om hur sjukfrånvaron kan antas blir efter 
intervention.  
 

Inom metoden för tolkning av resultaten av de ergonomiska mätningarna med 
inklinometer kunde några felkällor identifieras. Då mätningarna utfördes under 
vissa arbetsmoment kunde inte alla arbetsställningar mätas. Det resulterade i att 
slutsatser och antaganden gjordes, vilka inte är helt säkerställda. Då 
produktionen inte följde mättiderna för ergonomimätningarna så simulerades 
vissa arbetsmoment. Dessa simuleringar innebar ej säkerställda 
arbetsställningar och bidrog därför till felkällor. Under pågående mätning av 
”Ilastning i frys”, kort person, slutade inklinometern för arm att fungera efter 
ca en minut. Skulle exceptionella värden ha visat sig under tiden då 
inklinometern för armen var ur bruk så kunde det bida till en felkälla. Nu 
antogs utförd mätning vara representativ då mätningen pågick lika länge som 
för arm, lång person. 
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Tabell 3: Genomförda ergonomimätningar och ergonomiproblem per moment 

 

Moment
Före/Efter
interv.

Försöks 
person Mätning Ergonomiproblem

Montera ihop/isär 
separatorn Före Lång Arm/Rygg Tunga lyft av delar till separatorn
Montera ihop/isär 
separatorn Före Kort Arm/Rygg Tunga lyft av delar till separatorn
Montera ihop/isär 
separatorn Efter

Momentet kommer utföras med 
lyfthjälpmedel

Gräva ur separatorn Före Lång Arm/Rygg
Framåtlutande arbetsställning med 
rak arm i 50 grader

Gräva ur separatorn Före Kort Arm/Rygg
Framåtlutande arbetsställning med 
rak arm i 50 grader

Gräva ur separatorn Efter Momentet kommer kvarstå

Ilastning i frys Före Lång Arm/Rygg

Framåtlutande arbetsställning med 
raka armar i höga lägen, upprepade 
tunga lyft

Ilastning i frys Före Kort Arm/Rygg

Framåtlutande arbetsställning med 
raka armar i höga lägen, upprepade 
tunga lyft

Ilastning i frys Efter Momentet tas bort

Ilastning i torkskåp Före Lång Arm/Rygg

Framåtlutande arbetsställning med 
raka armar i höga lägen, upprepade 
tunga lyft, delvis dåligt grepp om 
lådorna

Ilastning i torkskåp Före Kort Arm/Rygg

Framåtlutande arbetsställning med 
raka armar i höga lägen, upprepade 
tunga lyft, delvis dåligt grepp om 
lådorna

Ilastning i torkskåp Efter Momentet tas bort

Malning i kvarnen Före Lång Arm/Rygg

Framåtlutande arbetsställning med 
raka armar i höga lägen, upprepade 
tunga lyft

Malning i kvarnen Före Kort Arm/Rygg

Framåtlutande arbetsställning med 
raka armar i höga lägen, upprepade 
tunga lyft

Malning i kvarnen Efter Momentet tas bort
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M2 Biomekaniska beräkningar 
För att genomföra de biomekaniska beräkningarna användes ALBA 
Biomekanik (Vogel, 2013). ALBA Biomekanik är ett dataprogram där enklare 
biomekaniska beräkningar kan genomföras och det går även att jämföra 
aktuella lyftsituationer med olika lyftrekommendationer. Dataprogrammet 
ALBA Biomekanik är framtaget vid Avdelningen för Industriell Ergonomi på 
KTH. ALBA laddades ner från KTH:s hemsida till stationär dator. 

De tre utvalda arbetsmomenten, som skulle analyseras i ALBA var ”Gräva ur 
separatorn”, ”Ilastning i torkskåp” och ”Malning i kvarnen (delmoment ”Ta ur 
torkskåp”)”. 

Innan ALBA började användas lästes manualen till programmet igenom 
(Vogel, 2013). Efter inläsning öppnades ALBA Biomekanik upp och 
arbetsställningarna för momenten ”Gräva ur separatorn”, ”Ilastning i torkskåp” 
och ”Malning i kvarnen (delmoment ”Ta ur torkskåp”) ställdes in på startsidan, 
se bilaga 6. För varje moment sparades en version för kort person och en 
version för lång person. För momentet ”Gräva ur separatorn” ställdes den yttre 
kraften in på 3 N (0,3 kg) då det är en begränsad mängd substans på spaden vid 
utgrävning, se tabell 4. Den yttre kraften sattes till 55 N (5,6 kg) för momenten 
”Ilastning i torkskåp” (tork 1) och ”Malning i kvarnen”. För ”Ilastning i 
torkskåp” (tork 2) ställdes den yttre kraften in på 62 N (6,3 kg). Uträkning 
gjordes för både NIOSH och Snook´s lyftrekommendationer. Jämförelsen med 
NIOSH och Snook´s lyftrekommendationer gjordes genom att för NIOSH sätta 
arbete till mindre än eller lika med en timme per dag, se tabell 4. För ”Gräva ur 
separatorn” antogs att 20 lyft per minut utfördes och för övriga moment antogs 
att 10 lyft per minut utfördes. För ”ilastning i torkskåp” (tork 1) sattes dåligt 
handgrepp då lådorna kommer ut från frysen och är kalla och hala. För övriga 
moment sattes bra handgrepp. Parametrarna för Snook antogs för moment 
”Gräva ur separatorn” att avståndet till bördan var 34 cm, lyftsträckan antogs 
vara 25 cm och lyftnivån antogs vara mellan gren och skuldra. Tiden per lyft 
antogs vara 5 sekunder. För de övriga momenten för Snook antogs avstånd till 
bördan vara 75 cm, lyftsträckan antogs vara 76 cm och lyftnivån sattes till att 
lyftet skedde över skuldra. Även här sattes tid per lyft till 5 sekunder. Övriga 
faktorer som inte var medräknade i de biomekaniska beräkningarna i ALBA, 
men behövdes tas hänsyn till var att personalen i C-klass kunde utsättas för 
svettning, att arbetet utfördes under styrd arbetstakt, arbetet utfördes i 
skiftarbete och personalen bar skyddsutrustning i form av skyddskläder, 
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handskar och skyddsglasögon. Flera moment innebar även vridna lyft. De 
inmatade parametrarna kan utläsas i tabell 4.  

Tabell 4: Parametrar för inmatning i ALBA 

 

Moment
Försöks 
person Population

Yttre 
moment

Parametrar 
NIOSH Parametrar Snook Övriga faktorer

Gräva ur 
separatorn Lång

Svensk man, 
50 percentilen 3 N

Arbete: <=1h/dag
Lyft/min: 20
Bra handgrepp

Avstånd till bördan: 34 cm
lyftsträcka: 25 cm
Lyftnivå: Mellan gren och 
skuldra
Tid / lyft: 5 sek

Svettning
Styrd arbetstakt
Skiftarbete
Skyddsutrustning

Gräva ur 
separatorn Kort

Svensk kvinna, 
50 percentilen 3 N

Arbete: <=1h/dag
Lyft/min: 20
Bra handgrepp

Avstånd till bördan: 34 cm
lyftsträcka: 25 cm
Lyftnivå: Mellan gren och 
skuldra
Tid / lyft: 5 sek

Svettning
Styrd arbetstakt
Skiftarbete
Skyddsutrustning

Ilastning i 
torkskåp
(tork 1) Lång

Svensk man, 
50 percentilen 55 N

Arbete: <=1h/dag
Lyft/min: 10
Dåligt handgrepp

Avstånd till bördan: 75 cm
lyftsträcka: 76 cm
Lyftnivå: Över skuldra
Tid / lyft: 5 sek

Svettning
Styrd arbetstakt
Skiftarbete
Skyddsutrustning
Vridna lyft
Greppsvårigheter

Ilastning i 
torkskåp
(tork 1) Kort

Svensk kvinna, 
50 percentilen 55 N

Arbete: <=1h/dag
Lyft/min: 10
Dåligt handgrepp

Avstånd till bördan: 75 cm
lyftsträcka: 76 cm
Lyftnivå: Över skuldra
Tid / lyft: 5 sek

Svettning
Styrd arbetstakt
Skiftarbete
Skyddsutrustning
Vridna lyft
Greppsvårigheter

Ilastning i 
torkskåp
(tork 2) Lång

Svensk man, 
50 percentilen 62 N

Arbete: <=1h/dag
Lyft/min: 10
Bra handgrepp

Avstånd till bördan: 75 cm
lyftsträcka: 76 cm
Lyftnivå: Över skuldra
Tid / lyft: 5 sek

Svettning
Styrd arbetstakt
Skiftarbete
Skyddsutrustning
Vridna lyft

Ilastning i 
torkskåp
(tork 2) Kort

Svensk kvinna, 
50 percentilen 62 N 

Arbete: <=1h/dag
Lyft/min: 10
Bra handgrepp

Avstånd till bördan: 75 cm
lyftsträcka: 76 cm
Lyftnivå: Över skuldra
Tid / lyft: 5 sek

Svettning
Styrd arbetstakt
Skiftarbete
Skyddsutrustning
Vridna lyft

Malning i 
kvarnen 
(delmomen
t 
"Ta ur 
torkskåp") Lång

Svensk man, 
50 percentilen 55 N

Arbete: <=1h/dag
Lyft/min: 10
Bra handgrepp

Avstånd till bördan: 75 cm
lyftsträcka: 76 cm
Lyftnivå: Över skuldra
Tid / lyft: 5 sek

Svettning
Styrd arbetstakt
Skiftarbete
Skyddsutrustning
Vridna lyft

Malning i 
kvarnen 
(delmomen
t 
"Ta ur Kort

Svensk kvinna,
50 percentilen 55 N

Arbete: <=1h/dag
Lyft/min: 10
Bra handgrepp

Avstånd till bördan: 75 cm
lyftsträcka: 76 cm
Lyftnivå: Över skuldra
Tid / lyft: 5 sek

Svettning
Styrd arbetstakt
Skiftarbete
Skyddsutrustning
Vridna lyft
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M3 Ekonomianalys 
Till att börja med valdes de parametrar ut som sannolikt behövdes för att kunna 
utföra den arbetsmiljöekonomiska analysen: 

De direkta kostnaderna (Johanson & Johrén, 2011) som valdes var: 

• Genomsnittlig månadslön för personal i C-klass 
• Semesterkostnader 
• Sociala avgifter 
• Antal anställda i C-klass 
• Antal omplacerade från C-klass 
• Korttidssjukfrånvarokostnad 
• Långtidssjukfrånvarokostnad 

De indirekta kostnaderna (Rose, et al., 2011) som valdes var: 

• Rehabiliteringskostnader till följd av MSD 
• Avvikelsekostnader (avvikelser i produktion till följd av något sorts fel) 
• Kostnader för skyddskläder, telefon, förbrukningsmaterial, frukt som 

företaget bjuder på, arbetstidsförkortning mm per anställd. 
• Certifieringskostnader (upplärningstid för ny medarbetare) 

För att få sifferunderlag till de valda parametrarna kontaktades handledaren 
inom företaget, som för övrigt var anställd i C-klass. Ett antagande gjordes om 
medellön, rehabiliteringskostnad, hur många som blivit förflyttade på grund av 
MSD och hur upplärning av nya medarbetare gick till. Alla dessa antaganden 
bidrog dock till osäkerhet i beräkningarna då de inte var säkerställda siffror. 
Priser för genomförande av interventionerna samlades in från projektledaren 
för C-klassprojektet.  

Metoden som användes för att räkna fram antaganden om ekonomiskt utfall av 
ergonomiinterventionerna var ”Modellen för kvarvarande kostnader”. Metoden 
var hämtad från boken Personalekonomi idag (Johanson & Johrén, 2011). 
Metoden utgick från vad arbetsgivaren betalar för den som är borta, dvs. 
kvarvarande kostnader. Genom att få fram kvarvarande kostnad kunde 
antagande göras om hur mycket arbetsgivaren kunde spara in genom att 
undvika sjukskrivningar och frånvaro av personal. Metoden gjorde att kända 
nyckeltal kunde användas och okända nyckeltal till stor del kunde räknas ut.  
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Till att börja med räknades kostnaderna fram för lön, semester (13 % av lön), 
sociala avgifter (45 % av lön + semester). Sedan summerades lön semester och 
sociala avgifter. Till denna summa lades de antagna indirekta kostnaderna. 
Slutsumman utgjorde då självkostnaden för den anställde, se tabell 7. Sedan 
räknades kort- respektive långtidssjukfrånvaron. Korttidssjukfrånvaron 
räknades ut mellan dag 2 till dag 14 med 9 dagars frånvaro. Dag 1 räknas inte 
med då det är en karensdag som arbetsgivaren inte betalar för. För att räkna ut 
korttidssjukfrånvaron räknades lönen till 80 % av ordinarie lön dvs. sjuklön. 
Semesteravgiften kvarstod men de sociala avgifterna räknades på 45 % av 
sjuklön + kvarstående semesterlön. Långtidssjukfrånvaron räknades fram 
mellan dag 15 till 5,5 månader (110 dagar). För att räkna ut 
långtidssjukfrånvaron räknades lönen till 10 % av ordinarie lön dvs. 
långtidssjuklön. Semesteravgiften kvarstod men de sociala avgifterna räknades 
på 45 % av långtidssjuklön + kvarstående semesterlön, se tabell 7. 
Beräkningarna fortsatte med att göra en kalkyl över med hur mycket det skulle 
vara värt att minska arbetsskadorna på en treårsperiod. Uträkningen för 
korttidssjukfrånvaron och långtidssjukfrånvaron adderades tillsammans med ett 
antagande om rehabiliteringskostnad för den sjukskrivna. Till summan lades 
även övertidskostnad för ersättningstiden så produktionen gick ihop och en 
antagen avvikelse på grund av ersättare som var oerfaren, se tabell 7. Efter 
beräkningarna gjordes antagande om resultat. 
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Resultat och analys 
Resultaten presenteras enligt samma upplägg som metoddelen. Varje moments 
resultat presenteras och sist i momentet visas en sammanställning i tabellform 
av resultatet för momentet. 

M1 Ergonomimätningar 
Montera isär separatorn 

Momentet för den långa personen varade i 5 minuter och 27 sekunder. 
Diagrammen 1a-b, se bilaga 5, visade att det var mycket blandade rörelser för 
både arm och rygg. Inga direkta ihållande återkommande rörelser visades. 
Vinklarna rörde sig mellan 0-70 grader för arm och mellan 0-50 grader med två 
toppar på 80 grader för rygg.  

Momentet för den korta personen varade i 3 minuter och 57 sekunder. 
Diagrammet 1c, se bilaga 5, visade att den korta personen hade lite högre 
armrörelser än den längre personen. Rörelserna höll sig till största delen mellan 
0-40 grader men hade några toppar som kom upp mot 70 grader.  

Då vinklarna för arm och rygg inte direkt visade sig var ihållande, 
återkommande eller mycket höga, klassades momentet som nivå 2 för både 
lång och kort person. I momentet ingick tunga lyft vilka försvinner genom att 
lyfthjälpmedel installeras i och med intervention. Däremot kommer 
arbetsmoment för rygg och arm kvarstå, så kurvorna i diagrammen kommer 
kvarstå även efter intervention, men momentet förs inte vidare till de 
biomekaniska beräkningarna då mätningen inte visade extrema värden. 

Gräva ur separatorn 

Momentet för den långa personen varade i 4 minuter och 58 sekunder. 
Diagrammen 2a-b, se bilaga 5, visar att det var ihållande rörelser mellan 0-60 
grader genom hela momentet för armen. Det visade på ett jämnt rörelsemönster 
vilket kan vara påfrestande för axlar och innebära ett repetitivt arbete. 
Ryggkurvan visar att det var ett jämnt mönster som följde armens vinkel. 
Rörelserna sträckte sig periodvis mellan 0-40 grader och 20-60 grader med en 
topp på 80 grader. 

Momentet för den korta personen varade i 5 minuter och 30 sekunder. 
Diagrammen 2c-d, se bilaga 5, visade att rörelserna var repetitiva och låg 
mellan 0-60 grader med några enstaka toppar upp mot 80 grader. En topp låg 
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på 117 grader. Kurvan för ryggen följer armens rörelse och låg till största delen 
mellan 10-50 grader. Axlar och rygg utsattes för ett repetitivt arbete i vinklad 
position, vilket kan leda till besvär i leder och rygg. 

Då vinklar för både rygg och arm för lång respektive kort person inte visade 
några återkommande höga värden klassades momentet som nivå 2. Momentet 
fördes trots klassning till nivå 2 vidare till de biomekaniska beräkningarna. 
Detta eftersom momentet planerades förbli oförändrat efter intervention och 
kunde genom kvarvarande belastning antas bidra till risk för MSD och 
kommande eventuella sjukskrivningar.  

Ilastning i frys 

Momentet för lång person varade i 45 sekunder. Diagrammen 3a-b, se bilaga 5, 
visade att armen till största delen höll sig inom 0-40 grader med enstaka toppar 
på 60 grader. Rörelsen var inte jämnt fördelad och pågick under en kort tid. För 
ryggkurvan syntes att rörelsen följde hyllhöjden i frysen. Kurvan ökade då 
armen behövde sträckas in i frysen.  

Momentet för den korta personen varade i 2 minuter och 50 sekunder. 
Inklinometern avslutade mätningen av armrörelser mitt under mätningen av 
okänd anledning så hela momentet blev inte mätt. Diagrammen 3c-d, se bilaga 
5, visade för den korta personen att ilastningen i frysen krävde högre lyft för 
armen vid enstaka tillfällen än vad som uppvisades för lång person. Kurvan låg 
till största delen mellan 0-60 grader med enstaka högre toppar, varav en på 130 
grader. Ryggmätningen visade en jämnare kurva med värden mellan 0-40 
grader och med enstaka toppar på 65-70 grader. 

Då mätningen inte påvisade några högre värden för varken lång eller kort 
person, förutom en topp på 130 grader för kort person, så klassades momentet 
till nivå 2. Momentet kommer att tas bort efter intervention och ersättas med 
ilastning genom automatiska lyfthjälpmedel. 

Ilastning i torkskåp 

Momentet för lång person varade i 2 minuter och 13 sekunder. Kurvorna för 
både rygg och arm följer varandra åt, diagram 4a-b, se bilaga 5. Vid början av 
momentet ställdes lådorna in högt upp i torkskåpet vilket medförde rak rygg 
och höjda armar. Här kom armen upp på ca 115 grader och höll sig runt 100 
grader under ca en halv minut. Ju längre ner i frysen lådorna fördes in desto 
lägre blev armkurvan medan ryggkurvan ökade och stannade av vid ca 80 
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grader. Under hela momentet fanns höga påfrestningar fördelat på rygg och 
arm. 

Momentet för kort person varade i 4 minuter och 22 sekunder. Liksom för lång 
person följde sig kurvorna åt även för kort person, diagram 4c-d, se bilaga 5. I 
början blev det höga lyft in i torkskåpet vilka avtog med lägre hyllhöjd men då 
ökade istället ryggvinkeln. Kurvorna låg i början och slutet av momentet på 
toppar upp till ca 150 grader, i mitten mellan 0-60 grader och för ryggen låg 
rörelserna till största delen mellan 0-40 grader, men med sju toppar mellan 60-
90 grader.  

Då det under hela momentet fanns höga påfrestningar för både rygg och arm 
klassades momentet till nivå 1. Momentet kommer att tas bort efter 
intervention och ersättas med automatiska lyfthjälpmedel och rack för lådorna 
som körs direkt in i torkskåp. 

 

Malning i kvarnen 

Momentet för lång person varade som helhet i 13 minuter och 5 sekunder. I 
början av diagrammen 5a-b, se bilaga 5, presenterades monteringen av 
kvarnen. Detta delmoment visade kurvor för både arm och rygg som sträckte 
sig mellan 0-65 grader med återkommande rörelser men inte direkt repetitiva. 
Vid delmomentet ”Ta ur torkskåp” så ökade kurvan för arm samtidigt som 
kurvan för rygg minskade. Armkurvan sträckte sig upp till ca 122 grader. När 
armkurvan började minska ökade ryggkurvan istället som då höll sig runt 80 
grader. Delmoment ”Malning” visar sig som ett återkommande repetitivt 
arbete. Kurvan låg jämnt på 0-60 grader för arm och 0-80 grader för rygg. 
Detta mönster antogs kunna bidra till smärtor i rygg och axlar. 

Momentet för kort person varade som helhet i 12 minuter och 29 sekunder. På 
samma sätt som för lång person presenterades delmoment ”Montering av 
kvarn”, diagram 5c-d, se bilaga 5. Kurvan för både arm och rygg låg mellan 0-
70 grader och visade inte något speciellt repetitivt arbete. Kurvorna för 
delmomentet ”Ta ur torkskåp” visade liksom för lång person att arm och rygg 
följde hyllhöjden där lådorna ställdes in. Armen kom upp i höga positioner, 
upp mot 130 grader och ryggen var förhållande vis rak mellan 0-60 grader. För 
kort person var det främst armar och axlar i momentet som utsattes för 
skaderisk. Delmomentet ”Malning” visade höga repetitiva kurvor. För armen 
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låg kurvorna för malning på mellan 0-110 grader med enstaka toppar på 140 
grader. För rygg låg kurvorna på mellan 0-75 grader i jämn fördelning. 

Momentet i sin helhet klassades som nivå 1. Arbetssättet kommer att förändras 
väsentligt efter intervention och ersättas med automatiska lyfthjälpmedel och 
rack som förflyttar lådorna in och ut i torkskåpet. Malningen kommer förändras 
från att varje låda tömts ner i kvarnen som varit högt placerad till att lådan 
vänds på ett bord med inbyggd tratt där substansen faller ner i, i lagom 
arbetshöjd. 

Tabell 5: Resultat av ergonomimätningar 

  

Moment
Försöks 
person

Dia-
gram Diagramresultat

Nivå
klass

Montera 
ihop/isär 
separatorn Lång 1a-b

Arm: ojämnt fördelat mönster, toppar mellan 0-70 grader
Rygg: ojämnt fördelat mönster med toppar mellan 0-50 grader, två toppar på 
80 grader 2

Montera 
ihop/isär 
separatorn Kort 1c-d

Arm: ojämnt mönster, vissa toppar upp mot 75 grader, mest fördelning mellan 
0-40 grader
Rygg: ojämn fördelning, vissa toppar upp mot 70 grader, de flesta mellan 0-40 
grader 2

Montera 
ihop/isär 
separatorn Mätning utfördes inte då momentet är oförändrat efter intervention
Gräva ur 
separatorn Lång 2a-b

Arm: mest rörelser mellan 0-60 grader, 3 toppar på 65 grader
Rygg: rörelser periodvis mellan 0-40 grader och 20-60 grader 2

Gräva ur 
separatorn Kort 2c-d

Arm: mest rörelser mellan 0-55 grader, 6 toppar mellan 60-120 grader
Rygg: jämnt rörelsemönster mellan 10-50 grader 2

Gräva ur 
separatorn Mätning utfördes inte då momentet tas bort efter intervention

Ilastning i frys Lång 3a-b
Arm: mellan 0-40 grader, tre toppar upp mot 60 grader
Rygg: till största delen 0-20 grader, 6 toppar på 55 grader 2

Ilastning i frys Kort 3c-d
Arm: ojämnt mönster vissa toppar 0-60 och en upp till 130 grader
Rygg: rörelser mellan 0-40 grader, tre toppar på 65-70 grader 2

Ilastning i frys Mätning utfördes inte då momentet tas bort efter intervention

Ilastning i 
torkskåp Lång 4a-b

Arm: jämnt avtagande rörelser från början 5-115grader och går ner till 0-80
Rygg: första halvan av momentet mellan 0-20 grader med 3 toppar på 40 
grader. Andra halvan av momentet 0-80 grader 1

Ilastning i 
torkskåp Kort 4c-d

Arm: i början och slutet av momentet toppar upp till 150 grader, i mitten 
mellan 0-60 grader
Rygg: mest rörelser mellan 0-40 grader, 7 toppar mellan 60-90 grader 1

Ilastning i 
torkskåp Mätning utfördes inte då momentet tas bort efter intervention

Malning i 
kvarnen Lång 5a-b

Arm: många rörelser och jämnt fördelade, mest mellan 0-55 grader, momentet 
"ta ur torkskåp" många höga rörelser mellan 0-120 grader
Rygg: jämnt fördelat rörelsemönster mellan 0-80 grader 1

Malning i 
kvarnen Kort 5c-d

Arm: många och höga rörelser, mellan 0-140 grader, mest vid urtagning av 
torkskåp och malning
Rygg: jämnt fördelade rörelser mellan 0-75 grader, många rörelser 1

Malning i 
kvarnen Mätning utfördes inte då momentet tas bort efter intervention
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M2 Biomekaniska beräkningar 
Arbetsmomentet ”Gräva ur separatorn” var enligt jämförelse med NIOSH och 
Snook´s lyftrekommendation det moment som antogs orsaka minst 
ländryggskompression av de analyserade momenten. Resultaten av de 
biomekaniska beräkningarna visade att värdena endast var upp till hälften av 
den maxvikt som NIOSH rekommenderar på 3400 N. Detta moment kunde då 
anses, utifrån de biomekaniska beräkningarna, vara acceptabla. Där av klassas 
momentet före intervention till nivå 2.  

Arbetsmomentet ”Ilastning i torkskåp” (tork 1) visade att momentet sannolikt 
påverkade ländryggen för lång person då värdet i startposition nästan kom upp 
i NIOSH gränsvärde på 3400 N. Det yttre momentet låg även över 
åtgärdsnivån för lång person, se tabell 6. För kort person såg momentet i stort 
sett lika riskfyllt ut när ländryggskompressionen studerades. Max lyft för 
NIOSH låg nära gränsen. Här låg både NIOSH och Snook´s maxgräns för lyft 
på samma nivå och var nära att överstigas, se tabell 6. Arbetet var repetitivt och 
hade delvis vriden arbetsposition så värdena ansågs som tillräckligt höga för att 
vara en risk för arbetsskada, se tabell 6. Momentet klassades som 1.  

Beräkningarna visade att ”Ilastning i torkskåp” (tork 2) hade höga värden för 
ländryggskompression, jämfört med NIOSH rekommenderade gräns i 
startpositionen för både lång och kort person, se tabell 6. Den högsta 
kompressionen var för lång person som är nära gränsen för NIOSH 
rekommendation på 3400 N. Även max lyftvikt översteg tyngden på fyllda 
lådor för tork 2 för lång person. För kort person låg max lyftvikt nära den 
rekommenderade gränsen. Både lång och kort person låg över åtgärdsgränsen 
för lådvikten för tork 2. Snook´s max lyftgräns för momentet var övertiget för 
kort person. Arbetet är repetitivt och har delvis vriden arbetsposition så 
värdena ansågs som tillräckligt höga för att vara en risk för arbetsskada. 
Momentet klassades som 1.  

Då ”Malning i kvarnen” bestod av tre moment valdes ”Ta ur torkskåp” som 
den del som beräknades. Det antogs inte ha någon betydelse att endast ett 
delmoment beräknades då arbetsvinklarna till stor del är representativa för hela 
momentet. Delmoment ”Ta ur torkskåp” hade delvis höga värden för 
ländryggskompression. Det högsta värdet visades för lång person i slutposition. 
Detta värde kom nära NIOSH rekommendation på 3400 N, se tabell 6. Arbetet 
är repetitivt och har delvis vriden arbetsposition så värdena ansågs som 
tillräckligt höga för att vara en risk för arbetsskada. Momentet klassades som 1.  
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Tabell 6: Resultatsammanställning av biomekaniska beräkningar 

Snook

Försöks 
person

Yttre 
moment 
Ca vikt Startposition Slutposition Max lyft

Åtgärds-
nivå Max lyft

Gräva ur 
separatorn Lång

3 N
0,3 kg 768 N 1915 N 0 kg 0 kg 17,8 kg

Gräva ur 
separatorn Kort

3 N
0,3 kg 597 N 1477 N 0 kg 0 kg 10,4 kg

Ilastning i 
torkskåp
(tork 1) Lång

55 N
5,6 kg 3275 N 2363 N 6,1 kg 5,5 kg 9,8 kg

Ilastning i 
torkskåp
(tork 1) Kort

55 N
5,6 kg 2618 N 1962 N 6,5 kg 5,8 kg 5,8 kg

Ilastning i 
torkskåp
(tork 2) Lång

62 N
6,3 kg 3354 N 2459 N 6,1 kg 5,5 kg 9,8 kg

Ilastning i 
torkskåp
(tork 2) Kort

62 N
6,3 kg 2693 N 2054 N 6,5 kg 5,8 kg 5,8 kg

Malning i 
kvarnen 
(delmoment 
"Ta ur 
torkskåp") Lång

55 N
5,6 kg 2363 N 3275 N 5,0 kg 4,4 kg 11,2 kg

Malning i 
kvarnen 
(delmoment 
"Ta ur 
torkskåp") Kort

55 N
5,6 kg 1962 N 2618 N 5,4 kg 4,8 kg 6,8 kg

Lyftrekommendation
NIOSHLändryggskompression

Moment i nivåklass 1

Moment i nivåklass 2

 

Sammantaget för mätningarna kunde konstateras att flera moment översteg 
eller var nära de rekommenderade värdena för max lyftvikt för lådorna. Även 
åtgärdsnivåerna överstegs eller var nära att överstigas i flera fall. Alla moment 
med nivåklass 1 ansågs ha tillräckligt höga bidrag till ländryggskompression 
för att kunna orsaka MSD (SCB, 2005).  
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M3 Ekonomisk analys 
Utifrån att de flesta maxvikterna för NIOSH överstegs, se tabell 6, och med 
tanke på att uppmätta moment genomfördes tre gånger per dag så ansågs 
arbetet som tungt. Genom statistik om samband mellan tungt arbete och 
allvarliga ryggbesvär (SCB, 2005) visades att oddskvoten låg på 1,6 för både 
kvinnor och män i åldersgruppen 45 – 54 år. Åldersgruppen överensstämde 
med de som arbetade inom C-klass. Resultatet visade på att det fanns en 
förhöjd risk att denna åldersgrupp kunde drabbas av ryggbesvär vid tungt 
arbete. Där av verkade det rimligt att anta att om ingen intervention 
genomfördes skulle en person var tredje år i C-klass bli långtidssjukskriven.  

De framräknade resultatet av den ekonomiska analysen visade att om en 
långtidssjukskriven var borta från arbetet på den aktuella avdelningen under 
sex månader kunde företaget antas få kvarvarande kostnader på ca 1156 tkr. 
Denna kostnad skulle då vara likvärdig med den summa som det vore skäligt 
att göra insatser för att undvika sjukskrivningen. I denna kostnad ingick 
kostnader för korttidssjukfrånvaro, långtidssjukfrånvaro, övertidsersättning för 
ersättningspersonal, introduktion av ersättare, rehabilitering, och en beräknad 
produktionsavvikelse på grund av oerfaren nybörjare, tabell 7, punkt 5.  

Inom pågående ergonomiförbättringsprojekt hade arbetsmomenten i C-klass 
delats upp på 45 moment. Varje moment beräknades kosta 70 tkr att ersätta 
med ett arbetssätt som var bättre ur ergonomisk synpunkt. Detta gav en 
investeringskostnad på 3150 tkr för hela C-klass.  

Tabell 7: Kvarvarande kostnader för företaget vid en 6-månaders sjukskrivning 

  I arbete 
1. Korttidssjukfrånvaro

dag 2-14 
2. Långtidssjukfrånvaro

dag 15- 

Lön 164 kr/tim 131 kr/tim 16 kr/tim 

Semester 21 kr/tim 21 kr/tim 21 kr/tim 

Sociala avgifter 83 kr/tim 68 kr/tim 17 kr/tim 

Summa 268 kr/tim 221 kr/tim 54 kr/tim 
Indirekta 
kostnader 125 kr/tim 125 kr/tim 125 kr/tim 

Självkostnad 393 kr/tim 346 kr/tim 179 kr/tim 

8 h arbetsdag 3144 kr/dag 2766 kr/dag 1434 kr/dag 

Kostnad övertid (50 % mer lönekostnad men utan semester) 357 kr/tim 
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3. Kostnad för att skola in ny person som ersättare 

Inskolning under 1 år (393*165*6 mån) 389 070 kr 

Fadder (25 % av arbetstiden) 194 535 kr 

Summa 583 605 kr 

4. Kalkyl över vad en 6-månaderssjukskrivning kostar företaget: 

Korttidssjukfrånvaro 2 veckor (9 dagar x 2766 kr) 24 912 kr 

Långtidssjukfrånvaro 5,5 månader 
(110 dagar x 1434 kr) 157 722 kr 

Övertidskostnad för att få ihop produktionen 
(9 dagar + 110 dagar x 357 kr x 1,45) 339 864 kr 

Kostnad för introduktion av ersättare 583 605 kr 

Rehabilitering av långtidssjukskrivne (antaget) 30 000 kr 

Summa kostnader för 6-månaderssjukskrivning 1 136 103 kr 

5. Vad det skulle vara värt att minska långtidssjukskrivningen 

Kostnader för 6-månaderssjukskrivning 1 136 103 kr 

En avvikelse på grund av nybörjare 20 000 kr 

Summa 1 156 103 kr 
 
Projektet hade beräknat att genom de planerade interventionerna så skulle spill 
av substans från urgrävning av separatorn bli mindre. Detta spill uppgick 
årligen till 1300 tkr men beräknades minska med 75 % efter intervention. 
Genom denna förbättring skulle interventionerna bidra med minskade 
kostnader för spill på 1000 tkr per år. Kostnadsminskningen för minskat spill 
följer med varje år efter det att interventionerna är genomförda. Detta medför 
att det till kostnadsminskningen för långtidssjukskrivning (en var tredje år), se 
summa i tabell 7 punkt 5, kan läggas 3000 tkr (1000 tkr x 3 år) vilket resulterar 
i en total kostnadsminskning på 4156 tkr på en treårsperiod (3000 tkr + 1156 
tkr). Det skulle därför enligt antagandet om kommande långtidssjukskrivningar 
vara värt att investera i ergonomiförbättrande åtgärder för minst 4156 tkr i C-
klass (kostnad för arbetsskador + minskat spill) med återbetalning på ett år och 
fyra månader. Jämfört med kostnaden för planerade interventioner på 3150 tkr 
så antas det väl värt att genomföra planerade förändringar. 
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Diskussion 

Övergripande metoddiskussion 
Metoderna som användes inom examensarbetet var ergonomimätningar, 
biomekaniska beräkningar och ekonomianalys. Metoderna valdes genom att få 
fram resultat som skulle kunna leda fram till antaganden om det ekonomiska 
utfallet för ergonomiintervention i C-klass.  

Reliabiliteten (Chalmers, 2003) inom de utförda metoderna anses som 
tillfredställande då metoderna som använts i arbetet är välkända och 
beprövade. Upprepning av antagna resultat anses kunna utföras om 
metodkombinationen följs och genomförs på samma sätt. Inom arbetet har 
framkomna resultat och antaganden beräknats och utförts utifrån en så objektiv 
syn som möjligt.  

Validiteten (Chalmers, 2003) inom metodkombinationen som användes inom 
rapporten, dvs. ergonomimätningar, biomekaniska beräkningar och ekonomisk 
analys anses som tillfredställande. Genom användandet av kalibrerade 
inklinometrar med manual, dataprogram för biomekaniska beräkningar och 
beprövad metod för den ekonomiska analysen så anses studien mäta det som är 
avsett att mätas. Det visade sig även när den ekonomiska analysen var 
framräknad och den störta bidragande orsaken till kostnadsminskningen var 
produktionsförbättringarna vilket är i linje med redan framtagen forskning 
(Abrahamsson, 2000). 

Det kan tänkas finnas andra metoder som skulle fungera bra att använda i 
stället för valda metoder men de valda verkade kunna komplettera varandra så 
syftet kunde uppfyllas. Övriga metoder som skulle kunnat vara tänkbara för att 
bedöma arbetets tyngd och risk var riskanalyser för arbetet, observationer av 
arbetet, intervjuer av anställda, enkäter som anställda fick svara på eller endast 
gå på statistik för branschen. Troligtvis skulle samma antaganden kunnat göras 
efter det att andra metoder använts då arbetet i C-klass var synligt tungt och 
repetitivt. Genom den använda metoden med inklinometer gav det ett direkt 
värde genom mätning och de biomekaniska beräkningarna i ALBA gav 
säkerställda beräkningar som bygger på forskning (Eklund, et al., 1993). Andra 
metoder som kunde använts istället för kvarvarande kostnader, som användes 
för den ekonomiska analysen, kunde varit att räkna med beräknade vinster av 
planerade interventioner. Det som talade emot detta var att det framkom i 
bakgrunden till detta arbete att det är generellt lättare att uppskatta kostnader 
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för ergonomiförbättringar än att förutsäga fördelarna av dessa lösningar (Rose, 
et al., 2011). Det skulle emellertid varit möjligt att använda ett färdigt 
dataprogram för framräknande av kvarvarande kostnader. Bland annat hade 
Prevent ett program som hette LönSam som skulle kunnat vara till hjälp i vissa 
fall. Nu valde författaren att räkna på fri hand och fick genom det med alla de 
prioriterade aspekter som hade valts ut. 

Effekterna av utförda interventioner är osäkra då det är antaganden de bygger 
på. Antagandena försökte göras utifrån så reella siffror som kunde finnas men i 
vissa fall kunde inte några grunddata hittas och i de fallen är siffrorna mycket 
osäkra. Antagandet för rehabilitering på 30 tkr är taget från ett exempel i 
Johanson och Johrén (2011) sid 19. De mest osäkra siffrorna var de indirekta 
kostnaderna vid sjukskrivning som är antagna i ekonomianalysen. Dessa siffror 
kunde inte fås fram från företaget eller beräknas och fick där av antas. 

M1 Ergonomimätningar 
Syftet med ergonomimätningarna var att få fram underlag för att kunna göra 
antaganden om framtida långtidssjukfrånvaro efter intervention med 
mätningarna som grund.  

Metoddiskussion 
Ergonomimätningarna byggde på direkta mätningar med inklinometer vilken 
hade svagheter inom metoden. Genom att inklinometrarna monterades 
godtyckligt på överarmen och ryggen på både lång och kort person så var det 
inte säkerställt att mätningarna var direkt jämförbara när kurvorna studerades 
mellan försökspersonerna. Genom att inklinometern nollställdes innan mätning 
så att den lodades in så har inte monteringen så stor betydelse utifrån 
snedmontering. Det som skulle kunna påverka resultatet är hur högt upp på 
armen som inklinometern monterades. Utslagen i diagrammen skulle kunna bli 
högre om inklinometern monterades mycket lägre på lång respektive kort 
person. Detta försökte åtgärdas genom att godtyckligt mäta ut höjden för 
montering så inklinometern hamnade på liknande höjd både för kort och lång 
person. Förutom att metoden har sina svagheter i inklinometermonteringen så 
bedömdes mätningen ändå vara en tillräckligt säker metod där vinklarna för 
arm och rygg mättes med tillräcklig precision och resultatet kunde presenteras i 
informativa kurvor. 

Genom att välja ut en kort och en lång försöksperson kunde resultat erhållas 
från en mer representativ del av personalstyrkan inom C-klass. Skulle endast en 
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kort person genomföra mätningarna skulle vinklar för arm och rygg erhållas 
som blev högre ju högre hyllorna var placerade i frysen och mindre vinklar på 
lägre hyllhöjd. För ryggen skulle det visas kurvor med låga grader vid höga 
hyllor och även för de lägre hyllorna. Hade det endast varit en lång person som 
utfört mätningarna så hade armkurvorna visat låga vinklar på de högre 
hyllplanen och högre vinklar på de lägre hyllplanen medan för ryggen hade det 
visat sig låga vinklar för höga hyllplan och höga vinklar för de låga hyllplanen. 
Det hade då inte visat en representativ bild för hur arbetet påverkade hela 
personalstyrkan. Den korta personen var utvald utifrån att vara bland de 
kortaste i C-klass, men det kan ha varit möjligt att det fanns någon som var lite 
kortare, vilket även gällde för den långa personen. Det ses inte som någon 
svaghet i mätningen då det troligen kommer vara naturliga personalbyten på 
avdelningen och ny personal kommer variera i längd. 

Det var inte självklart vilka nivåer som ergonomimätningarna skulle klassas in 
i. För att hamna i nivå 1 skulle rörelserna ha återkommande höga arm- och 
ryggvinklar och repetitivt arbetsmoment. De moment som klassades som nivå 
1 var ”Ilastning i torkskåp” och Malning i kvarnen”. Det medförde inte att de 
andra arbetsmomenten som klassades in i nivå 2 inte visade några av de 
kriterierna för nivå 1, men de hade betydligt mindre del av dem. I och med 
denna klassning var det möjligt att kunna avskilja några moment till nivå 1, 
som istället kunde studeras närmare och beräknas biomekaniskt. Klassningens 
syfte var främst för att sålla ut de momenten med högst sannolikhet för att ge 
MSD. 

Resultatdiskussion 
Utifrån de resultat som kom fram efter mätningar med inklinometer kunde ett 
mönster ses som visade att flera moment i C-klass var repetitiva. Repetitiva 
arbetsmoment ses som en ökad risk för MSD (Morse, et al., 2008). Vanliga 
orsaker till MSD är en kombination av det som påverkar ledrörelser, kraft som 
läggs på och antal repetitioner och återhämtningstid. Då det i C-klass är korta 
men intensiva repetitioner, ca 5 sekunder, så blir det intensivt kroppsarbete 
med hög ländryggspåfrestning under en kort tid. Momentet återkommer flera 
gånger om dagen då både frys och tork innehåller liknande moment med 
repetitivt arbete. Varje moment genomförs också tre gånger per dag men med 
rullande schema för personalen. Det visade sig efter diagramanalysen att den 
största delen av arbetsmomenten hamnade i nivå 1 och därmed bidrog till 
MSD. Detta gav en antydan till att antagande kunde göras att stor risk förelåg 
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för långtidssjukskrivningar. Även de moment som inte låg på nivå 1 enligt 
diagramanalysen kunde sannolikt bidra till förslitningar i kroppen som i sin 
förlängning kunde leda till MSD och sjukskrivningar. Efter intervention är det 
planerat att all inpackning i frys och tork, likaså uttagning från frys och tork 
ska ske i brickställ som rullas in eller att automatiska lyftare flyttar in/ut 
lådorna i torkskåp. Brickvagnen är planerad att fyllas på genom att lyftbord 
höjs så lådorna med substans kan skjutas på hyllplanet i brickvagnen. Genom 
den förändringen kommer hela det repetitiva, tunga och vridna momentet tas 
bort. Detta kan antas innebära att minskningen av den mekaniska lasten blir 
minst 14 % (Neumann, et al., 2010) och leder därmed till att en synlig 
förändring av MSD kan uppnås efter intervention. Det som då behöver beaktas 
är att det ofta tar lång tid för att effekterna av MSD ska visa sig och sedan tar 
det även lång tid för symptomen att gå över (Neumann, et al., 2010). 

Efter intervention blir arbetet inte bara mindre påfrestande på rygg och axlar 
utan förändringen medför mindre värme i skyddskläderna då arbetet blir 
lättare. Dessa förbättringar sammantaget beräknas bli en stor 
arbetsmiljöförbättring som förs vidare till ergonomiberäkningarna och den 
ekonomiska analysen för att kunna uppskatta kommande långtidssjukskrivning. 

M2 Biomekaniska beräkningar 

Metoddiskussion 
Inom undersökningen har övervägande gjorts om annan metod skulle kunna ha 
använts istället för ALBA för att utföra de biomekaniska beräkningarna. Valet 
av ALBA gjordes utifrån att det ger en systematisk beräkning för alla moment. 
Styrkan i att använda ALBA som metod för de biomekaniska beräkningarna är 
att uträkningarna har skett på samma sätt för alla beräknade moment. Det är 
även en styrka att jämförelse kan göras med NIOSH (Waters, et al., 1994) och 
Snook´s rekommenderade kraftgränser (Snook, 1978). Genom denna 
jämförelse kan en uppfattning fås om hur påfrestande arbetet kan bli för rygg 
och axlar. Tillförlitligheten av utförda beräkningar med de svagheter och 
styrkor som finns med metoden anses som god. Eftersom ALBA är ett enkelt 
beräkningsprogram där felberäkningar inte är troliga att utföras så torde 
metoden anses som robust. Däremot är ALBA avsett för enklare statiska 
biomekaniska beräkningar och kan därmed ha svagheter i metodsättet som det 
används på inom rapporten. Detta genom att det endast är den högsta och den 
lägsta kroppspositionen som beräknas.  
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Vid beräkning sattes den lägsta arbetsställningen och den högsta 
arbetsställningen in i ALBA, se bilaga 6. Arbetsställningen för beräkning av 
arbetsmoment ”Gräva ur separatorn” började i positionen innan urgrävning 
påbörjades, vilken även var positionen för när substansen lades i lådan efter 
varje spadtag, och hade som slutposition som när urgrävning genomfördes. 
Detta moment hade inte några andra positioner och är därmed troligen 
godtagbart rättvisande vid beräkning. Arbetsmomentet för beräkning av 
”Ilastning i torkskåp” visade när lådor plockades från lägsta hyllan på vagnen 
till att lådan ställdes in högst upp i torkskåpet, se bilaga 6. Dessa positioner är 
de yttersta positionerna i momentet och är mycket påfrestande för kroppen. 
Dessa arbetsställningar ska därmed försöka undvikas (Arbetsmiljöverket, 
2012). Arbetsmomentet ”Malning i kvarnen” bestod av flera arbetsmoment. 
Vid inmatning i ALBA gjordes på samma sätt som för ”Ilastning i torkskåp” 
dvs. beräkning gjordes på de yttersta arbetsställningarna. Denna arbetsställning 
användes både i momentet ”Montering av kvarn” och ”Malning i kvarnen” 
men används mest i ”Ta ur torkskåp”. De arbetsställningar som inte var lika 
utsträckta i de moment som beräknades i ALBA syntes istället i diagrammen 
med låga vinklar och låg repeterbarhet och ansågs inte ha behovet att ritas upp 
och beräknas då de inte bedömdes lika påfrestande för kroppen.  

Genom att det var de arbetsställningar som var mest påfrestande för kroppen 
som beräknades i ALBA kan den sammanställda bilden av beräkningarna till 
viss del visa en överskattning. Då arbetsmomenten över lag är tunga och 
påfrestande och genomförs tre gånger per dag, så anser författaren att en viss 
överskattning är befogad. Det skulle innebära stora utredningar och annan 
utrustning än vad som var tillgänglig inom denna undersökning för att kunna 
räkna in alla olika arbetsställningar, så där av användes den förenklade 
metoden ALBA.  

Resultatdiskussion 
Då de flesta moment som beräknades inom de biomekaniska beräkningarna 
översteg de rekommenderade maxlasterna så finns det en risk att personalen 
inom C-klass kan drabbas av MSD (SCB, 2005). När interventionerna är 
genomförda inom avdelningen så är det planerat att de tunga lyften och vridna 
arbetsställningarna ska byggas bort. Detta borde leda till att arbetstyngden 
minskas med 14 %, vilket behövs för att personalen i C-klass ska få en märkbar 
förändring i arbetstyngd och minskad risk för MSD  (Neumann, et al., 2010).  
Då resultatet av de biomekaniska beräkningarna ska användas för uppskattning 
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av påverkan på människokroppen behöver även hänsyn tas till att alla 
människor är olika individer med olika förutsättningar (Brännmark, et al., 
2012). Det ger att ett framräknat resultat endast är en hint om i vilken mängd 
som personalen kan tänkas bli skadande. För flera individer kan ju lägre vikter 
ge stora negativa konsekvenser medan för andra individer inte alls påverkas. 

M3 Ekonomisk analys 

Metoddiskussion 
Utifrån den litteraturgenomgång som gjordes visade det sig att flera författare 
påtalade kvalitetsbristkostnader och produktionsbortfall som viktiga aspekter 
att ha med i en arbetsmiljöekonomisk kalkyl (Rose, et al., 2011 och 
Kankaanpää, et al., 2008). I den arbetsmiljöekonomiska kalkylen inom detta 
arbete räknades kostnad för minskat spill in. Denna kostnad är den kostnad 
som gick att få fram som kunde hänföras till produktionsbortfall. Som 
kvalitetsbristkostnadsparameter kunde endast avvikelse anges. 

Ett par författare som togs upp i bakgrunden menade att det viktiga är att välja 
ut några få betydelsefulla parametrar som är anpassade till verksamheten vilka 
kan räknas med i kalkylen (Rose, et al., 2011 och Cagno, et al., 2012). De 
parametrar som valdes inom denna studie valdes utifrån att de kunde bidra till 
att visa vilka kostnader som kunde undvikas. De var då väl anpassade till 
verksamheten. Det var framför allt parametrar som är direkt kopplade till C-
klass som togs fram. 

Det påtalas även i bakgrunden till studien att det är viktigt att ta med de 
indirekta kostnaderna och inte bara direkta kostnader (Rose, et al., 2011). De 
direkta kostnaderna räknades till stor del fram utifrån en genomsnittslön i C-
klass. Dessa kostnader var de som var lättast att få fram. Det är så som Rose 
och Orrenius (2007) lägger fram i sin artikel att dessa kostnader är de som 
oftast är medräknade till följd av att de är lättast att få fram. De indirekta 
kostnaderna var betydligt svårare att hitta än de direkta. Det är dessutom svårt 
att veta om alla de betydelsefulla indirekta kostnaderna är medtagna. Det är en 
bidragande orsak till den osäkerhet som det slutliga antagandet innehar. Det 
som ansågs väsentligast är i alla fall att både de indirekta och de direkta 
kostnaderna kom med i beräkningarna för att få en så rättvis bild av 
kostnaderna som möjligt. 

Det var inte alla valda aspekter som kunde tas med i den slutliga kalkylen för 
kostnadsminskning även om det rörde sig om stora kostnadsbesparingar. Det 
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berodde dels på att kostnaden redan var betald och kunde inte sparas in och 
dels på att det var för ovisst att anta hur lång tid det skulle kunna ta innan all 
personal på C-klass behövde byta arbetsuppgifter på grund av MSD. De 
kostnader som då inte kunde räknas med var att före undersökningen 
påbörjades hade redan en person förflyttats från C-klass på grund av MSD. 
Genom denna förflyttning kunde redan där räknas in en kostnad på ca 1156 tkr, 
men kostnaden togs inte med i beräkningarna då den redan var betald och 
kunde inte undvikas. Den andra kostnaden som heller inte kunde tas med i 
kalkylen var om en ny person i C-klass behövde skolas in, som ersättare för en 
person som inte nödvändigtvis var långtidssjukskriven men behövde byta 
arbetsuppgifter på grund av MSD. Denna kostnad beräknades till 584 tkr, tabell 
7, punkt 3. Av detta kunde en slutsats dras om att det var värt 584 tkr gånger de 
12 personer som arbetar inom C-klass, dvs. 7008 tkr, att se till att nuvarande 
personal kunde fortsätta arbeta utan att ådra sig arbetsskador så förflyttning 
skulle bli aktuellt. Till dessa kostnader skulle även läggas övertidskostnader för 
den kvarvarande personalen som var tvungen att arbeta igen den tid som 
arbetskraft fattades för innan ersättare blev tillgänglig. Övertidskostnaden 
uppgick till 339 tkr som måste utgå under hela tiden någon i personalen är 
överflyttad till annan tjänst och inte är ersatt. Det kunde troligtvis hittas fler 
kostnader som skulle kunna räknas fram och belysa de ökade kostnaderna som 
kommer med ej ergonomiska arbetssätt, men i rapporten har metoden 
fokuserats på de mest betydelsefulla parametrarna. 

Resultatdiskussion 
Det antagande som kunde göras utifrån framräknad kostnadsminskning var att 
planerade interventioner var lönsamma på ett år och fyra månaders sikt om 
minskningen av spill räknades in. Beräkningarna grundades på det som 
framkommit genom uppmätta och beräknade arbetsmoment i C-klass. De 
undersökta arbetsmomenten täcker inte alla de arbetsrörelser som är inräknade 
i de 45 moment som ingår i totalkostnaden för interventionsinvesteringen 
(3150 tkr). Det gör att 3150 tkr kan anses som en hög siffra att göra jämförelse 
med då den innefattar många fler moment än de i studien. Det ger att 
återbetalningstiden egentligen kunde bli kortare än den uträknade. Förhållandet 
mellan minskade sjukskrivningskostnader och minskade produktionskostnader, 
som kom fram i kalkylen, verkar rimlig och följer det som Rose, et al., (2011) 
påtalar, att det som företaget får ut av investeringarna i förbättrad arbetsmiljö 
inte främst är att kostnaderna för sjukfrånvaro sjunker, utan produktiviteten och 
kvaliteten förbättras vilket bidrar till största delen av vinsten. I bakgrunden till 
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studien kom det fram att det är viktigt att inte dra för långtgående slutsatser 
med hjälp av de siffror som togs fram i kalkylen eftersom resultatet beror på 
vilka siffror som matades in och hur komplett data det var (Oxenburgh, et al., 
2004). De antagande som kom fram efter den ekonomiska kalkylen har stora 
osäkerheter i sig men utifrån ett rimlighetsperspektiv som visats ovan så är det 
sannolikt att investeringen är lönsam.  

Antagandet att en person kunde bli långtidssjukskriven från arbetet i C-klass 
var tredje år borde kunna anses som rimligt utifrån forskning (SCB, 2005) och 
de antagna resultat som framkom genom ergonomimätningar och 
biomekaniska beräkningar som genomfördes inom rapporten. Där visade det 
sig att arbetsmomenten är både tunga, repetitiva och delvis vridande med höga 
arm och ryggvinklar. Snarare skulle antagandet kunnat vara lite i underkant då 
flera i personalen redan har smärta i rygg och nacke. 
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Slutsatser och rekommendationer 
Genom metodförfarandet inom examensarbetet kunde antaganden göras om 
hur sjukfrånvaro, arbetsbelastning och arbetsmiljöekonomiska resultat kunde 
påverkas genom planerad ergonomiintervention inom C-klass. Antaganden 
gjordes att efter genomförda interventioner skulle arbetsbelastningen i form av 
tunga lyft i kombination med repetitivt arbete minska. Minskningen skulle då 
kunna leda till att det gick att undvika en långtidssjukskrivning var tredje år. 
Genom att undvika kostnader för långtidssjukskrivning i form av en var tredje 
år och undvika kostnad för spill antas kostnaderna minska till minst 
interventionernas investeringskostnad. Interventionerna skulle då återbetalas 
inom ett år och fyra månader. 

Enligt ovan slutsats kan rekommendation ges att genomföra 
ergonomiinterventioner som syftar till att minska arbetsbelastning och 
repetivitet för de anställda. Genom förbättrad ergonomi kan en minskad 
kostnad för framtida sjukskrivningar kunna undvikas. Dock ska förbehåll tas 
med för de osäkerheter som har presenterats i rapporten. 

Som förslag till fortsatt forskning rekommenderas en uppföljning av utfört 
arbete för att fastställa resultaten i rapporten och även ge en vidare syn på hur 
effekterna blivit efter utförda interventioner i C-klass. 
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Bilaga 1 

Arbetsmiljöfaktorer inom The potential-method (Bergström, 2005) 

Standardvärden 

− arbetade timmar per vecka 

− arbetade veckor per år 

− icke arbetade dagar per år 

− semestertillägg i % 

− sjukkostnad i % 
Normal arbetad tid 

− antal arbetare 
Sjukfrånvaro 

− sjukdagar per år 

− antal tillfällen per år 

− administrationskostnader per ärende 
Semester 

− antal semesterdagar per anställd 

− semestertillägg 
Annan frånvaro 

− ledighet mitt i veckan h per år 

− annan frånvaro h per år 
Löner 

− normal lön per timme 
Produktivitet 

− produktivitetsökning 

− antal påverkade 

− nyttjandegrad 
Övertid 

− övertid per arbetare per år 

− övertidskostnad per h 
Investering 

− investering 

− driftskostnader per år 

− avskrivningar per år 

− effektiv period 

− kapitalkostnad 
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Bilaga 2 

Arbetsmiljöfaktorer från (Rose, et al., 2011) 

• Production stoppages related to WE problems 
• Productivity losses 

o Lost production at time of injury/accident 
o Lower productivity due to influence of poor WE 
o Reduced productivity from led experienced replacement employee 
o Lost production due to poor WE (includes high noise, poor lighting, etc.) 

• Quality-related losses (in-house and customer side) 
o Errors caused by pain, fatigue, boredom, etc. 
o Errors associated with working in poor postures 
o Caused by new/replacement employee errors 
o Scrap costs related to quality errors 
o Scrap costs related to quality errors 
o Warranty costs due to quality deficiencies caused by replacement workers 
o Errors made while rushing to meet system speed demands 
o Errors made due to other WE problems (poor job design) 

• Costs related to increased turnover of personnel 
o Administration and hiring costs 
o Training costs 
o Time taken from experienced worker to coach and support 

• Absenteeism costs 
o Sick leave, insurance, and medical costs 
o Lost productivity during rehabilitation periods 
o Reduced productivity of replacement employee 
o Time spent at and on the way to and from health care 
o Costs for maintaining extra pool of employees to cover absenteeism 

• Lost opportunity costs related to reduced managerial focus 
o Managers spend time covering WE-related paperwork 
o Time spent on accident investigations 
o Time spent reporting and discussing employee injuries and ill health 
o Time spent managing related quality and productivity losses 

• Presenteeism costs (reduced performance while still at work, preabsence) 
o Productivity losses 
o Quality losses 
o Morale effects 
o Losses from other employees helping/supporting injured colleague 

• Maintenance Costs 
o Costs for repairs to equipment damaged in accidents 
o Costs for retrofitting solutions to WE problems in existing systems 
o Repair cost due to inadequate maintenance of machinery 

• Costs for loss of brand image 
o Quality and delivery precision reputation suffers 
o Company image suffers 
o Corporate social responsibility efforts lose credibility 

 



Bilaga 3           Mätprotokoll över mätning utförd med lång person: 183 cm 

Moment 
Före/Efter 
intervention Datum/tid 

Kalibreringstid
(min:s) 
0- 

Moment 
starttid 
(min:s) 

Moment 
stopptid 
(min:s) Anteckningar 

Montera ihop/isär 
separatorn Före 2014-03-25 00:20 03:30 08:57   
Montera ihop/isär 
separatorn Efter         Moment försvinner efter intervention. 
Gräva ur separatorn Före  2014-03-25   08:57 13:55   

Gräva ur separatorn Efter         
Momentet kommer att utföras på samma sätt efter 
intervention. 

Ilastning i frys Före 2014-03-25  00:25 06:45 07:30  (8 st lådor per omgång, 3 gånger per dag) 
Ilastning i frys Efter         Moment försvinner efter intervention. 
Ilastning i torkskåp Före 2014-03-25   16:08 18:25   

Ilastning i torkskåp Efter         Moment försvinner efter intervention. 

Malning i kvarnen Före 2014-03-25   10:30 23:35 

10:30-12:21 monterade kvarnen 
12:21-15:01 tog ur torkskåpet  
15:01-23:35 malning i kvarnen, 24 lådor 

Malning i kvarnen Efter         Moment försvinner efter intervention. 
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Bilaga 4          Mätprotokoll över mätning utförd med kort person: 167 cm 

Moment 
Före/Efter 
intervention Datum/tid 

Kalibreringstid
(min:s) 
0- 

Moment 
starttid 
(min:s) 

Moment 
stopptid 
(min:s) Anteckningar 

Montera ihop/isär 
separatorn Före 2014-03-18 00:25 04:33 09:30   
Montera ihop/isär 
separatorn Efter         Moment försvinner efter intervention. 
Gräva ur separatorn Före  2014-03-18 00:20 05:40 11:10   

Gräva ur separatorn Efter         Moment kommer att utföras på samma sätt efter intervention 
Ilastning i frys Före 2014-03-18   13:20 16:10   
Ilastning i frys Efter         Moment försvinner efter intervention. 
Ilastning i torkskåp Före 2014-03-18   12:48 17:10 Började ta ut från frys 11:00-12:48 
Ilastning i torkskåp Efter         Moment försvinner efter intervention. 

Malning i kvarnen Före 2014-03-18 01:20 03:31 16:00

03:31-5:00 sätta ihop kvarnen 
5:00-7:00 ta ut från tork 
24 lådor substans att mala 

Malning i kvarnen Efter         Moment försvinner efter intervention. 
 



 
Bilaga 5 (diagram 1a till 5d) 
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Malning Ta ur torkskåp Montering 
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Montering Ta ur torkskåp Malning 
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Montering Malning Ta ur torkskåp 
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Malning Ta ur torkskåp Montering 



 

Bilaga 6 

Arbetspositioner för de arbetsmoment som beräknades i ALBA 
 

Gräva ur separatorn 

Startposition Slutposition 

 
 

Ilastning i torkskåp (tork 1 och 2) 

Startposition Slutposition 

 
 

Malning i kvarnen 

Startposition Slutposition 
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Examensarbetet, 15 hp, utfördes inom ergonomi och arbetsmiljöekonomi för 
magisterutbildningen ”Teknik, Hälsa och Arbetsmiljöutveckling” inom KTH. 

Forskning har visat att dålig arbetsmiljö kan ha en negativ påverkan på 
ekonomin i ett företag. Förbättringar inom arbetsmiljön på företag genererar 
däremot oftast stora positiva ekonomiska effekter. För att få igenom 
arbetsmiljöförbättringar i en verksamhet behövs bra argument som kan 
understrykas med ekonomiska vinster genom ökad effektivitet och lönsamhet. 
Föreliggande studie visar på hur olika metoder stegvis kan kombineras för att 
formulera antaganden om arbetsmiljöekonomiska utfall före intervention.  

Fokus i arbetet var att analysera arbetsställningar och utifrån dessa analyser göra 
antaganden för hur interventioner i arbetsmiljön påverkade de 
arbetsmiljöekonomiska resultaten av planerade interventioner. Arbetet utfördes 
under vårterminen 2014. 

 


